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ÖNSÖZ 

  
Vergi kanunlarının uygulanması aşamasında, vergi idaresi ile 

yükümlüler arasında zaman zaman uyuşmazlıkların çıkmaktadır. Hele ki 

vergilendirilecek işlem hakkında yasal bir düzenleme olmadığı durumlarda 

sorun yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. İnşaat sektörü vergi sorunlarının 

yaşandığı ülkemiz ekonomisi açsısından önemli bir sektördür. Kat karşılığı 

inşaat işleri ise bu sektörün içerisinde son yıllarda çok önemli bir yer tutmaya 

başlamıştır. Buna rağmen kat karşılığı inşaat işlerinin vergilendirilmesiyle ilgili 

vergi kanunlarımızda doğrudan bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Vergileme 

daha çok genel hükümlere dayalı olarak yapılmaya çalışılmakta, bu da 

bünyesinde pek çok özellikli durum barındıran bu tür işler için yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle bu işlerde gerek arsa sahibinin gerekse müteahhidin 

vergisel durumları son derece karmaşık bir vaziyet almıştır. Vergi İdaresinin ve 

Danıştay’ın konunun pek çok noktasında birbirine uygun olmayan yaklaşımları 

da, mükellefler açısından tam bir belirsizlik ortamı yaratmaktadır. Dolayısıyla 

ekonomideki büyüklüğü gittikçe artan bu sektörde çoğu zaman 

vergisizlikhakim olmaktadır. 

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, kat karşılığı inşaat 

sözleşmesiyle ilgili genel bilgilere yer verdikten sonra sözleşme taraflarının 

(arsa sahibi ve müteahhit) bu sözleşme sonucunda yaptıkları işlemlerinGelir 

Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi konusuna girip-girmediği, 

giriyorsa vergiyi doğuran olayın tarihi, verginin matrahı hususları açısından 

irdelenmesi, sözleşme taraflarının vergilendirmesinde ortaya çıkan sorunlar 

hakkında bilgi verilmesi ve bu sorunlara ilişkin Danıştay karalarından da 

yaralanılarakçözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmanın sonuçlanması bir yıldan fazla sürmüştür. Bu süreçte 

önemli katkıları ile çalışmaya yön veren değerli danışman hocam Prof. Dr. 

F.RifatORTAÇ’aile yaşadığım her türlü sıkıntıda yanımda olan ve stresli 

anlarımda bana anlayış gösteren sevgili eşim Münire’ye şükranlarımı sunarım. 
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a.g.e  : Adı Geçen Eser  
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GİRİŞ 

 

Ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışının ve şehirleşme olgusunun 

yarattığı sorunların başını konut sorunu çekmektedir. Artan nüfus, geçim 

sıkıntısı ve terör gibi çeşitli nedenlerden dolayı köyden kente göçün 

artmasıyla insanların şehirlere dolması, yeni yerleşim alanlarına gereksinim 

yaratmaktadır. Bu sorunların çözümü büyük sermaye ve yatırım 

gerektirmektedir. Diğer taraftan mevcut potansiyelin çalıştırılması da 

beraberinde vergisel sorunları gündeme getirmektedir. 

 

Kentleşme olgusu sonucu, şehir merkezlerinin dışında bulunan arsalar 

kıymetlenmeye ve imara açılmaya başlanmıştır. Diğer taraftan inşaat becerisi 

olan kişiler ortaya çıkarak arsa sahipleri ile anlaşma yolunu bularak, konut 

üretmeye gayret etmişlerdir. Bu suretle inşaat sektöründe kendiliğinden yeni 

bir hukuki müessese doğmuştur.  

 

Ülkemizde özellikle büyük yerleşim yerlerinde kentleşmenin 

hızlanmasıyla birlikte sıklıkla karşılaşılan bu yeni hukuki müessese; “Kat 

Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”dir. Bu hukuki müessese; “Arsa Payı Karşılığı 

İnşaat Sözleşmesi”,“Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”, “Arsa Payı Karşılığı 

Bağımsız Yapı Yapma Sözleşmesi”, “Kat Karşılığı Eser Sözleşmesi”, “Kat 

Karşılığı Anahtar Teslimi Satış Vadi Sözleşmeleri” vs. birçok değişik şekilde 

adlandırılmaktadır.Biz çalışmamızda bu hukuki müesseseyi halk arasında en 

yaygın biçimde kullanılan adı olduğunu düşündüğümüzden “Kat Karşılığı 

İnşaat Sözleşmesi” diye ifade edeceğiz. 

 

Bu sözleşme ile gerçek veya tüzel kişi arsa sahipleri, karşılığında kat 

mülkiyeti (konut veya iş yeri) edinmek amacıyla arsalarını yükleniciye 

(müteahhide) vermektedirler. Birden fazla hukuki işlemi içinde barındırması 

nedeniyle biraz karmaşık ve sonuç itibariyle kendine özgü bir hukuki 

muamele ortaya çıkmaktadır. 
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Kat karşılığı başkalarının arsası üzerine yapılan inşaat işlerinde konut ve 

işyeri teslimlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu öteden beri tartışmalı bir 

konudur. 

 

Vergi İdaresi, müteahhidin arsa karşılığı konut ve işyeri teslimlerini 

trampa olarak nitelendirmekte ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 2/5. 

maddesine göre verginin konusuna dahil etmektedir. Danıştay ise, bu konuda 

farklı kararlar vermektedir. Bu durum ise, arsa karşılığı konut veya işyeri 

teslimlerinin vergilendirilmesinde tereddütlerin oluşmasına neden olmaktadır.  

 

Bu konu hakkında çalışma yapmamızın amacı; Kanunla 

düzenlenmemiş olmasına rağmen uygulamada sıkça karşılaşılan bu 

sözleşme biçiminin ortaya çıkardığı vergi problemlerinin çözümüne katkı 

sağlamaktır. 

 

Çalışmamızın birinci bölümünde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin 

tanımı, unsurları, hukuki niteliği, hükümleri ve sona erme şekilleri araştırılıp 

incelenecektir. 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise sözleşme taraflarının katma değer 

vergisi ve gelir-kurumlar vergisi açısından değerlendirilmesi, vergi idaresi ile 

yüksek yargı organının görüşleri ışığında irdelenecektir.  

 

Çalışmanın son bölümünde ise kısa bir değerlendirme ile sonuçkısmı 

yer alacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 
 
 
 

I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 
 
 

 Kat karşılığı inşaat sözleşmesini “Yüklenicinin, iş sahibinin arsası 

üzerinde ve arsanın belli veya belirlenebilir payların mülkiyetine karşılık 

bağımsız bölümlerin bir bütünlük taşır biçimde inşa edilmesini üstlendiği bir 

sözleşmedir.”1 şeklinde tanımlamak mümkün olduğu gibi, “İş sahibinin bir 

arsanın (bir taşınmazın) muayyen bir payının bedel olarak devri veya devri 

taahhüdü karşılığında, müteahhidin bir inşa (yapı) eseri meydana getirmeyi 

taahhüt ettiği geçerliliği resmi şekle bağlı, kural olarak ani edimli, geçici-sürekli 

karmaşığı,tam olarak iki tarafa borç yükleyen,ivazlı, çift tipli bir karma 

sözleşmedir.”2şeklinde tanımlamak ta mümkündür. Bu tanımların yanında bu 

sözleşmeyi “Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesiyle bir taraf (müteahhit), 

diğer tarafın (arsa sahibi) arsası üzerinde ve arsadaki belli payların mülkiyetine 

karşılık bağımsız bölümler inşa etmek suretiyle bütünlük arz eden bina yapma 

borcu altına girmekte ve bunlar arasında bu hususları konu edinen bir anlaşma 

yapılmaktadır.”3şeklinde tanımlayanlar da vardır. 

 

 Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; bu sözleşme ile arsa sahibi 

mülkiyetinde bulunan arsa payının bir bölümünün mülkiyetini müteahhide 

geçirme borcu altına girerken bir bölümünü mülkiyetinde tutmakta;  müteahhit 

ise mülkiyeti kendisine devredilecek arsa payı karşılığında bağımsız bölümler 

yapmayı taahhüt ve bu bağımsız bölümlerden arsa sahibine anlaştıkları sayıca 

devretme borcu altına girmektedir. 

                                            
1Bilal KARTAL,Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapma Sözleşmesi ve Özellikle Biçimi,Yargıtay 
Dergisi, S.1-2, 1983,s.15 
2 Turgut UYGUR,İnşaat Hukuku Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, C.II ,Ankara, Adil 
Yayınevi,1998,s.31-32 
3 Cevdet YAVUZ,Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler,1.bs.,İstanbul,Beta Yayınevi,2000,s.312 
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II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  
 

 

 

Normal inşaat (eser) sözleşmelerinde üç unsurun olduğu kabul 

edilmektedir. Birinci unsur taraflar arasında anlaşma, ikinci unsur ücret ve 

üçüncü unsur eserdir4. Konumuz olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde ise bu 

unsurlar biraz farklılık göstermektedir.  

 

Yukarda yer verilen tanımlardan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin de üç 

temel unsurunun bulunduğu sonucuna ulaşabiliriz. 

 

Bu unsurlar5; birincisi taraflar (müteahhit ile arsa sahibi)  arasında bir 

anlaşmanın varlığı, ikincisi müteahhidin inşaatı yapma borcu altına girmesi ve 

son olarak üçüncü unsur da arsa sahibinin arsa payının bir kısmını 

müteahhide devretme borcu altına girmesi olarak sayılabilir.  

 

Şimdi kısaca bu unsurlara değineceğiz.   

 

 

A.Tarafları Arasında Anlaşma 
 

 

Bütün karşılıklı sözleşmelerde olduğu gibi kat karşılığı inşaat 

sözleşmesinin de hukuki sonuç doğurabilmesi için sözleşmenin taraflarının 

sözleşmenin konusu ve koşulları üzerinde anlaşma sağlamaları gereklidir6.  

 

                                            
4İlker Hasan DUMAN, Açıklamaları İçtihatlı İnşaat Hukuku, Ankara Seçkin Yayınları, 2008, s.48 
5Özgür Katip KAYA, Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı Sözleşmesi, İstanbul, Kazancı Hukuk 
Yayınları,1993,s.5 
6 DUMAN, a.g.e., s.3 
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Burada konumuz açısından sözleşmenin tarafları hakkında genel bilgi 

vermek yararlı olacaktır.  

 

 

1. Sözleşmenin Tarafları 
 

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde temel olarak arsa sahibi ve 

müteahhit olmak üzere iki taraf vardır. 

 

Sözleşmenin tarafları birer gerçek kişi olabilecekleri gibi tüzel kişi veya 

tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları, şahıs toplulukları da olabilir7. 

 
 
 

a. Sözleşmenin İnşaa ve Teslim Yükümlüsü: Müteahhit 

 

Müteahhit basit olarak belli bir inşaatı yapmayı taahhüt eden kişi8 olarak 

tanımlanabilir.  

 

Kat Karşılığı inşaat işlerinde de normal inşaat işlerinde olduğu gibi 

müteahhit kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu olan eseri inşa etmek 

suretiyle meydana getirme ve bir kısmını arsa sahibine teslim etmekle yükümlü 

gerçek veya tüzel olabileceği gibi bunların oluşturduğu iş ortaklıkları veya 

şahıs toplulukları da olabilir 

 

 Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin taraflarından biri olan müteahhidin 

edimini katları (bağımsız bölümleri) meydana getirip arsa sahibine anlaştıkları 

sayıca isabet eden kısımlarını teslim etme yükümlülüğü oluşturur. 

                                            
7Kemal DAYINDIRLI, İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdünün Hüküm ve 
Sonuçları, Ankara 1988,s.22 
8 Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, Ankara, Yetkin Yayınları,2001,s.640 
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(1) Gerçek Kişi Olan Müteahhit  
 
 
 

Gerçek kişilerin Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin müteahhit tarafı 

olabilmesi için medeni haklarını kullanma ehliyetine (fiil ehliyetine) sahip 

olması yani ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan ergin kişi olması gerekli 

ve yeterli şarttır9. Bu ehliyete sahip gerçek kişi kendisi veya temsilcisi aracılığı 

ile arsa sahibi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesini meydana getirebilir. Yani 

ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan ergin kişiler, kat karşılığı inşaat 

sözleşmelerinde sözleşmenin müteahhit tarafı olabilir. 

 

17.02.1926 tarih ve 743 sayılı Eski Medeni Kanunumuzda evli 

kadınların bazı işleri yapabilmeleri için istisnai de olsa kocasının izni 

gerekiyordu10. 08.12.2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

4721 sayılı şimdiki Medeni Kanunumuzda böyle bir şey düzenlenmemiştir. Bu 

sebepten müteahhit tarafın evli kadın olması sözleşmenin geçerliliği 

bakımından farklı bir sonuç doğurmaz. Evli kadınlarda kocalarından izin 

almasına gerek kalmayarak arsa sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi 

imzalayabilirler. 

 

Mümeyyiz küçükler ve mahcurlar kendilerine borç yükleyen 

sözleşmeleri ancak kanuni temsilcilerinin izni ile yapabileceklerinden11  

bunların kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapabilmeleri için ya kanuni 

temsilcilerinden izin almaları ya da anlaşmayı onlar adına kanuni temsilcilerinin 

yapması gerekmektedir. 

 

                                            
9 Kaya, a.g.e., s.11 
10Örneğin eski kanunun  madde 159. maddesi  evli kadınlara, ev dışında çalışabilmek için kocalarından 
izin alma zorunluluğu getirmekteydi. 1980’lerden sonra başlayan kadın hareketinin çabalarıyla bu madde 
29.11.1990 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilince bu zorunluluk ortadan kalktı. 
11 G. Jale AKİPEK, Turgut AKINTÜRK, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Sahsın 
Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 1998,s.330 vd. 
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(2) Tüzel Kişi Olan Müteahhit 
 
 
 
 Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhit taraf tüzel kişi de olabilir. 

Ancak tüzel kişilerin fiil ehliyetine sahip olabilmeleri için kanuna ve kendi 

tüzüklerine göre gerekli organlara sahip olması gerekir12. 

 

 Bu şekilde fiil ehliyetine sahip tüzel kişi sözleşme yapabilme 

özgürlüğüne sahip olduğundan kat karşılığı inşaat sözleşmesini de 

yapmasında herhangi bir sorun yoktur. 

 

 

b. Sözleşmenin Diğer Tarafı Arsa Sahibi 
 
 
 

(1) Gerçek Kişi Olan Arsa Sahibi 
 
 
 

Arsa sahibi gerçek ve tek kişiden oluşuyorsa sözleşmenin gerçek kişi 

müteahhit için yapılan açıklamalar aynen burada arsa sahibi için de geçerlidir. 

  

Arsa sahibi birden fazla gerçek kişiden oluşuyorsa değişik durumların 

ortaya çıkması muhtemeldir. Örneğin arsaya birden fazla kişi müştereken yeni 

Türk  Medeni Kanunu tabiri (TMK.m.701)  ile “elbirliğiyle” malik iseler kat 

karşılığı inşaat yapabilmeleri için hepsinin ortak hareket etmeleri 

gerekmektedir13 

 

 

 

                                            
12 AKİPEK, AKINTÜRK, a.g.e., s.537 
13  KAYA a.g.e,. s.13 
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(2) Tüzel Kişi Olan Arsa Sahibi  
 

 

Arsa sahibinin tüzel kişi olması hali de müteahhidin tüzel kişi olması 

durumundan ayrı bir hukuki statü yaratmaz. Kanuna ve kendi tüzüğüne göre 

gerekli organlara sahip tüzel kişi bu organlar aracılığı ile kat karşılığı inşaat 

sözleşmesi yaparak kendisini sözleşmenin tarafı durumuna sokabilir.   

 
 

2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Varlığı  
 

Müteahhit ile arsa sahibi arasında bir sözleşmenin varlığından ancak 

karşılıklı ve birbirine uygun suretle rızaların beyan edilmesi şartıyla 

bahsedilebilir (B.K.m.1). Başka bir değişle tam iki tarafa borç yükleyen 

sözleşmeler sınıfına giren kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuki sonuç 

doğurabilmesi, arsa sahibi ile müteahhidin karşılıklı iradelerin sözleşmenin 

konusu ve şartları üzerinde anlaşmış olmaları ile mümkün olabilecektir. 

 

 Böyle bir sözleşme yapmak iradesi ile bir araya gelen tarafların 

sözleşmeyi oluşturan esaslı noktalar üzerinde fikir birliğine varmaları, tali 

noktalar üzerindeki anlaşmaya ilişkin haklarını saklı tutmuş olsalar bile, 

sözleşmenin bağlayıcılığı için yeterlidir14. Arsa sahibi ve müteahhidin 

sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşma sağlamış olmalarına rağmen, ileride 

tali noktalar üzerinde görüş ayrılıklarının meydana gelmesi kaçınılmaz olabilir. 

Böyle bir durumda ortaya çıkan sorun hakim tarafından işin niteliğine göre 

çözüme kavuşturulabilir15. 

 

 Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin kapsamı, sözleşme özgürlüğünün 

görünün biçimlerinden biri olarak taraflarca, B.K.m.19’da belirtilen, kanuna, 

                                            
14 İzzet KARATAŞ, Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, Ankara, Sözkesen Matbaacılık, 2004, s.20 
15 Safa REİSOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, Beta Yayınları, 1998, s.52  
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ahlaka, kamu düzenine ve kişi haklarına aykırı olmamak şartıyla uyumlu olmak 

kaydıyla istenildiği biçimde belirlenebilir16. 

 

 Taraflar, aralarındaki sözleşmeye, müteahhide devredilecek arsa 

payları inşaatın bağımsız bölüm sayısı, arsa paylarının devir şekli, teknik 

unsurlar, sigorta, vergi, inşaata başlama ve bitiş tarihleri gibi özellikler yanında 

arsa sahibi ile müteahhit arasında çıkabilecek sorunların çözüm yerini 

belirlemek açısından yetki şartı da koyabilirler. 

 

 Ancak burada şu hususu hemen belirtmekte fayda görüyoruz. Kat 

Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde tarafların sözleşmeye vergi ile koydukları 

şartlar kendilerini bağlamakla beraber bu şartlar vergi idaresi açısından 

sonuç doğurmaz. Çünkü verginin yasallığı ilkesi gereği vergi yükümlüsü 

veya sorumlusu yasa ile belirlenir ve özel sözleşmeler ile değiştirilemez17. 

Kaldı ki bu husus Vergi Usul Kanunu’nun  8.maddesinin 3. fıkrasında “Vergi 

kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya 

vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.” 

hükmüyle açıkça belirtilmiştir.   

 

 

B.Müteahhidin Kat Yapma Borcu Altına Girmesi 
 

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde ikinci unsur; müteahhidin kat (bina, 

bağımsız bölüm) yapma borcu altına girmesidir.  

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde esas itibari ile müteahhidin, 

kendisine verilecek olan arsa payına karşılık bu arsa üzerinde bina yapmak ve 

                                            
16Daha geniş bilgi için Bkz. DUMAN, a.g.e., s.50 vd. 
17 Gülsen GÜNEŞ, Verginin Yasallığı İlkesi, İstanbul, Alfa Yayınları, 1998, s.146 
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bağımsız bölümlerden(katlardan) arsa sahibine ait olanları devretmek 

şeklindeki edimleri borçlanması söz konusu olmaktadır18.  

 

Müteahhit sadece arsa sahibine devredilecek katları yapmakla 

borcundan kurtulmuş sayılmaz19. Bunun yanında müteahhidin borcundan 

kurtulması için ana taşınmazı da tamamlaması gerekmektedir. Çünkü bu 

sözleşmede amaç binanın tamamlanarak kat mülkiyetine çevrilmesi ve 

herkesin kendisine düşecek katlara sahip olmasıdır. 

 
 

C.Arsa Sahibinin Arsa Paylarını Devretme Borcu Altına Girmesi 
 

 

Müteahhidin sözleşme ile kendisine yüklenilen edimi yerine getirmesinin 

karşılığı olarak, arsa sahibinin kendisine verilecek katlara (bağımsız bölümlere) 

isabet eden arsa payını kendi üzerinde bırakarak diğer payları devretme borcu 

altına girmesi, bu sözleşmenin bir diğer önemli unsurunu oluşturmaktadır. Bu 

unsur istisna sözleşmesinde iş sahibinin ücret ödeme borcunu karşılamadır20. 

İstisna sözleşmesinde iş sahibi eserin yapımı ve kendine teslimi karşılığında 

ücret ödeme borcu altına girerken; kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa 

sahibi kendisine inşa edilerek teslim edilecek bağımsız bölümler karşılığı 

olarak arsa payı devir borcu altına girmiş olmaktadır. 

 

 Sözleşme ile ücrete karşılık verilen arsa payı, bir taşınmazdır (taşınmaz 

bölümü, parçasıdır). Bir arazi parçasının kat yapımı sözleşmesine konu 

olabilmesi için tapulu olması da şart değildir21; sözleşmede belirtilen ve 

taraflarca üzerinde anlaşılan amacın gerçekleşmesine hukuken ve fiilen 

elverişli bulunması yeterlidir. Yani arsanın sözleşme konusu inşaatın yapımına 

                                            
18 YAVUZ, a.g.e., s.313 
19Erman HASAN,Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul, Der Yayınları, 2007, s.3 
20 YAVUZ, a.g.e., 312 
21 ERMAN, a.g.e., s.2 
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fiilen ve hukuken elverişli olması yeterli olup arsanın tapulu olması şart 

değildir. Tapusuz arazinin devri ise zilyetliğin devri ile gerçekleşecektir 

 
 

III. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 
 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliği çalışmamız açısından 

çok önemli bir husustur. Kat karşılığı inşaat işlerinin vergilendirilmesi yasal 

düzenleme olmadığından genel hükümlere göre yapılmakta, genel hükümlerin 

uygulanmasında ise bu sözleşmenin hukuki niteliğinin ne olduğunun önemi 

büyüktür. Bu sözleşme uyarınca yapılan işlemlere genel hükümlerin uygulanıp 

uygulanmayacağı hukuki nitelendirmeye göre belirlenecektir. Bu sebepten bu 

konuyu biraz daha detaylı inceleyeceğiz. 

 

Kişiler, kanun tarafından düzenlenmiş bir sözleşme biçimini seçmekte 

özgürdür. Taraflar sözleşme biçimini seçmekte özgür oldukları gibi içeriğini de 

Borçlar Kanunu’nun 19. ve 20. maddeleri ile sınırlı olmak üzere diledikleri gibi 

kararlaştırabilirler22. Bu Türk Hukuk Sisteminde var olan “Sözleşme Özgürlüğü” 

ilkesinin bir sonucudur23.   

 

Genel olarak borçlara ilişkin sözleşmeleri, bütün unsurları ile kanunda 

düzenlenmiş olup olmadıklarına göre; kanunda düzenlenmiş olan sözleşmeler 

“isimli sözleşmeler” ya da “tipik sözleşmeler”  ve kanunda düzenlenmemiş 

sözleşmeler “isimsiz sözleşmeler” ya da “atipik sözleşmeler” şeklinde ayrıma 

tabi tutmak mümkündür.24 

 

Türk Hukuk Sisteminde kanunda düzenlenmiş olan sözleşmeler (isimli 

sözleşmeler ya da tipik sözleşmeler) genel olarak, Borçlar Kanunu’nun  “Akdin 

                                            
22 KAYA, a.g.e.,s.15. 
23 HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, Borçlar Hukuku – Özel Bölüm, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992, s.35 
24 Şenol TURUT, Vergisel ve Hukuki Boyutlarıyla Arsa Karşılığı İnşaat İşleri, Ankara, Yaklaşım 
Yayıncılık, 2009, s.22 



 14

Muhtelif Nevileri” başlıklı ikinci kısmında yer alan sözleşmelerdir. Adı geçen 

Kanun’un birinci kısmında “borç ilişkisini”  doğuran genel hükümler düzenmiş, 

ikinci kısmında ise günlük hayatta en sık rastlanan sözleşmeler bütün 

unsurlarıyla birlikte düzenlenmiştir. 

 

Bununla beraber günlük hayatta karşılaşılması muhtemel bütün 

sözleşmeler kanunda düzenmiş değildir. Zaten düzenlenmesini de beklemek 

pek akılcı olmaz. Kişiler yukarıda değinildiği üzere kanunun emredici 

hükümlerine aykırı olmamak şartıyla diledikleri gibi sözleşme yapabilirler.   

 

Tez konumuz olan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi de kanunda 

düzenmiş sözleşmeler arasında yer almaz. Bu sebepten isimsiz (atipik) 

sözleşmeler arasında yer alır. İsimsiz sözleşmeler de karma, birleşik ve 

kendine özgü yapısı olan (suigeneris) sözleşmeler olarak 

gruplandırılmaktadırlar25.  

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin birleşik veya kendine özgü yapısı 

olan(suigeneris) bir sözleşme olmadığı, karma(iki tipli) bir sözleşme olduğu 

yönünde doktrinde genel bir kanaat olduğu söylenebilir.26Ancak ilerde daha 

detaylı olarak değineceğimiz üzere Danıştay bu genel kanaatin aksini 

düşünmekte kat karşılığı inşaat sözleşmesini “kendine özgü bir yapısı olan”  

(suigeneris) bir sözleşme olarak kabul etmektedir.  

 

Genel olarak kabul gördüğü şekilde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 

özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. 

 

A. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tam İki Taraflı Sözleşmedir 
 

Bir borç sözleşmesi ya bağışlama sözleşmesinde olduğu gibi tek tarafa 

borç yükler, ya da satım, kira, istisna, hizmet sözleşmelerinde olduğu gibi iki 

                                            
25 Mustafa AlperGÜMÜŞ, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, Veday Yayınevi,2008, s.9 
26 Bkz.YAVUZ,a.g.e.,s.312, KAYA,a.g.e,16,TURUT,a.g.e.25vd. 
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tarafa da borç yükler. Her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde taraflar 

kendilerine düşen edimi yerine getirmek zorundadırlar. İşte tarafların edimleri 

karşılıklı ise o zaman bu sözleşmelere “tam iki tarafa borç yükleyen” sözleşme 

denir27. Konumuz olan kat karşılığı inşaat sözleşmesi de bu sınıflandırma 

içerisinde yer almaktadır. 

 

 Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler sınıfında yer alan kat karşılığı 

inşaat sözleşmesinde taraflardan birinin borcu diğerinin alacağı (borcunun 

karşılığı) niteliğindedir. 

 

 Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibi arsa payının bir kısmını 

müteahhide devretmek borcu altına girerken, müteahhit ise bu edimin 

karşılığında belli sayıda katı (inşaatı) yapma borcunu yüklenir. Arsa sahibi, 

arsa payının bir kısmını devretmekle borçlu iken, kat inşaatının yapılması ve 

teslim edilmesi bakımından alacaklı olmakta; müteahhit ise inşaatın yapılması 

ve teslim edilmesi bakımından borçlu, arsa payının bir kısmının devredilmesi 

bakımından ise alacaklı konumda olmaktadır. Böylece sözleşmenin iki tarafı 

da hem alacaklı hem de borçlu sıfatını aynı anda sahip olabilmektedir28.   

 

 

B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Karma (İki Tipli) Sözleşmedir 
 

Karma (iki tipli) sözleşmeler; kanunun çeşitli sözleşme türlerinde 

öngördüğü unsurların kanunun öngörmediği bir biçimde bir araya gelmesiyle 

ortaya çıkan sözleşme olarak tanımlanır29.   

 

                                            
27 YILMAZ, a.g.e.,.,s.836 
28Bu konuyla alakalı olarak Yarg. 15. HD. 14.02.1994 tarih ve 5253 sayılı kararında “..her iki dava aynı 
inşaat sözleşmesinden kaynaklanmakta olup karşılıklı edimleri içeren bu sözleşmeden dolayı her iki taraf 
karşılıklı olarak birbirlerinden edimlerinin ifasını istemişlerdir. Bu nedenle bir tarafın edimi diğer tarafın 
alacağını oluşturduğundan, her iki davanın birlikte görülüp hükme bağlanması edim ve karşı edim 
ilişkisinin zorunlu sonucudur.” denilmiştir. YKD. 1994 S. 7 s.1048-1052   
29 YILMAZ, a.g.e., s.482 
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Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde taşınmaz satım sözleşmesinin 

unsurları ile eser sözleşmesinin unsurları bir araya geldiği için karma bir nitelik 

görülmektedir30. Bu sözleşmede arsa sahibinin borcu olan arsa payının 

mülkiyetini karşı tarafa geçirme işi gayrimenkul satımına ilişkin bir işlem olup, 

müteahhidin borcu olan kat yapma işi de eser sözleşmesine ilişkin bir işlemdir. 

Yani kat karşılığı inşaat sözleşmesi bu iki farklı sözleşmenin hükümlerini 

taşımaktadır. Bu sebepten yukarıda yer verilen tanımdan hareketle kat 

karşılığı inşaat sözleşmesini karma(iki tipli) sözleşme olarak nitelendirmek 

hatalı bir yaklaşım olmayacaktır. 

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde eriyen sözleşmelerin(eser 

sözleşmesi ve taşınmaz satış sözleşmesi) yalnız birine ait unsurların var 

olması diğer sözleşmeye ilişkin unsurların olmaması kat karşılığı inşaat 

sözleşmesinin hukuki sonuç doğurmasını engelleyecektir. Yani sadece eser 

sözleşmesine ait hüküm ve sonuçlar ile taraflar istedikleri amaca 

ulaşamayacağı gibi sadece taşınmaz satışına dair hüküm ve sonuçlar ile de 

taraflar ulaşmak istedikleri amaca ulaşamayacaklardır.  

 

Hatta bazı yazarlara göre kat karşılığı inşaat sözleşmesinin kat 

yapımına ilişkin bölümüne eser sözleşmesine ilişkin hükümleri, arsa payını 

devretmeye ilişkin bölümüne de gayrimenkul satışına ilişkin hükümleri 

uygulamak mümkün değildir31. Çünkü sözleşme yapılırken ne sadece 

taşınmaz satışı ne de sadece inşaat yapımı düşünülmemiştir. Anlaşmanın 

yapısında taşıdığı iki sözleşmeden birinin hükümleri nazara alınmaz ise 

diğerine zaten bir sonuç bağlanamayacaktır. Ne arsa sahibi bir inşaat 

yapılmadan payını devretmeyi ne de müteahhit arsa payı olmadan bir inşaat 

yapmayı kabul etmiştir.  

 

                                            
30 YAVUZ, a.g.e.,, s.313 
31 Haluk TANDOĞAN, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku 
Enstitüsü,1984,s.9  
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Ancak Yargıtay bu konuda farklı düşünmekte ve kat karşılığı inşaat 

sözleşmesinin inşaat yapımına ilişkin kısmına istisna sözleşmesine ait 

hükümleri sözleşmenin arsa payının devrine ilişkin kısmına taşınmaz satışına 

ilişkin kuralların uygulanması gerektiği yönünde kararlar vermektedir32.        

 

 

C. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Rızai Bir Sözleşmedir  
 
 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi rızai bir sözleşmedir. Yani tarafların 

karşılıklı olarak bu yönde bir sözleşme yapmayı istemeleri şarttır. Arsa sahibi 

ile müteahhidin karşılıklı, birbirlerine uygun olarak rızalarını beyan etmeleri 

gerekmektedir. 

  

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde tarafların borçlandıkları ana 

edimlerin belirli veya belirlenebilir olması gerekir; aksi durumda sözleşmenin 

kurulması için gerekli olan esaslı unsurlar üzerinde karşılıklı ve birbirlerine 

uygun irade açıklamaları yoktur.(B.K.m.1,2/I) Bu durumda da sözleşme 

kurulmuş sayılmaz. 

 
 
 

D. Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Resmi Şekle Tabi Bir Sözleşmedir. 

 
 

Yukarıda değinildiği üzere kat karşılığı inşaat sözleşmesi karma (iki tipli) 

bir sözleşme olup bu sözleşmede istisna sözleşmesi ile taşınmaz satış 

sözleşmesi iç içe girmiş bulunmaktadır. 

 

Borçlar Kanunda istisna sözleşmesi hiçbir şekil şartına tabi 

tutulmamıştır. Bununla birlikte taşınmaz satış sözleşmesi resmi şekle tabi 

                                            
32 YHGK 09.06.1982 tarih ve E:1979/1613, K:1982/565 (TANDOĞAN, a.g.e., s.71) 
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tutulmuştur. Taşınmaz satışı resmi şekilde yapılmadıkça geçerli 

olmayacağından kat karşılığı inşaat sözleşmesinin de resmi şekilde yapılması 

gerekmektedir33. Bu nedenle arsa sahibinin arsasının bir bölümünün 

mülkiyetini geçirme borcunu tapu sicil memuru önünde resmi şekil şartlarına 

uygun olarak yerine yetirmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili Yargıtay 15. Hukuk 

Dairesi 12.06.2003 tarih ve 2003/137 esas sayılı kararında “Sözleşme inşaat 

işi dışında tapu devri de öngörülmüştür. Sözleşmenin bu niteliği itibariyle 

geçerliği resmi biçimde yapılması koşuluna bağlıdır. İnşaatın getirildiği 

aşamaya göre taraflar borçlarını reddedilemeyecek seviyede yerine 

getirmediğinden, artık geçersiz sözleşmeye dayanılarak ifa 

istenemez.”34görüşüne yer verilmiştir. 

 

Ancak uygulama da genellikle arsa sahibi ile müteahhit noterde 

taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapılmaktadır. Yargıtay kararları da bu yönde 

yerleşmiş ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin noter tarafından resen 

düzenlenmesinin gerektiği belirtilmiştir35. Bu şekil şartına uyulmadan yani noter 

önünde imzalanmadan yapılan sözleşmeler ise Yargıtay tarafından geçersiz 

sayılmıştır.36 

 

BK’nun 12 maddesinde yer alan “Kanunen tahriri olması lazım olan bir 

akdin tadili dahi tahriri olmak lazımdır. Şu kadar ki bu akdi nakız ve tadil 

etmeyen mütemmim ve fer'işartlar bu hükümden müstesnadır” kanun hükmü 

gereği resmi şekilde yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin esaslı 

unsurlarında değişiklik yapılacak ise bu değişikliğin de resmi şekilde yapılması 

gerekir. 

 

“BK’nun 1. maddesi ikinci fıkrasına yer alan “Kanunun emrettiği şeklin 

şümul ve tesiri derecesi hakkında başkaca bir hüküm tayin olunmamış ise 
                                            
33 ERMAN, a.g.e., s.15 
34Yargıtay internet sitesi  erişimhttp://emsal.yargitay.gov.tr/ 16.02.2010  
35Yarg. 15.HD’nin 13.05.1976, 811/2152 sayılı kararında “arsa payı karşılığı kat yapımını kapsayan 
sözleşmenin noterlikçe doğrudan doğruya düzenlenmesi geçerli olması için yeterlidir.” denilmiştir. 
YKD, 1977, S.10, s.1442 
36 Örnek olarak bkz. Yarg.İçt.B.K. 24.4.1978, E:3/K:4, YKD 1978, C.4,  s.859vd. 
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akit, bu şekle riayet olunmadıkça sahih olmaz.” emredici hükmü gereği şekil 

eksikliği taraflarca ileri sürülmemiş olsa bile bu husus hakim tarafından resen 

gözönüne alınır. 

 

Her ne kadar şekil eksikliği kat karşılığı inşaat sözleşmesini geçersiz 

kılsa da; şekil eksikliğinin ileri sürülmesi dürüstlük kuralına aykırı düşeceği bazı 

hallede şekil eksikliğine rağmen sözleşmenin geçersizliğinin ileri sürülmesi 

mümkün değildir37. Yani somut olayda şekil eksikliğinin ileri sürülmesi hakkın 

kötüye kullanımı anlamına geliyor ve dürüstlük kuralına aykırılık teşkil ediyorsa 

şekle aykırılık ileri sürülemeyecektir. 

 

 

IV. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 
 

 

A. Müteahhidin Borçları 
 
 

Borçlar Kanunu’nun 355.maddesinde istisna sözleşmesi tanımında yer 

alan  “bir taraf (müteahhit), …bir şeyin imalini iltizam eder.” hükmüyle, kat 

karşılığı inşaat yapımı işinde müteahhidin asli borcunun, sözleşme ile 

belirlenen yapıyı meydana getirmesi olduğu söylenebilir. 

 

Borçlar Kanunu’nda müteahhidin inşaat sözleşmesinden doğan borçları 

Kanunun 356-363. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Sözkonusu 

maddelerde yer alan düzenlemeler kıyas yoluyla kat karşılığı inşaat işlerindeki 

müteahhit içinde geçerli sayılır. 

 

 Bu maddelerde belirtilen müteahhide ilişkin borçlar doktrinde  ağırlıklı 

olarak “eseri hazırlama yada meydana getirme borcu” ve meydana getirilen 
                                            
37 ERMAN a.g.e., s.22 
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eseri “teslim borcu” olmak üzere iki ana grupta toplanmakta diğerlerinin ise, bu 

iki ana borçtan doğmuş ve borçların sözleşmeye uygun surette ifasını 

sağlayan yan “fer’i” borçlar olduğu bunların, bu iki ana borç içerisinde 

değerlendirilmelerinin  doğru olacağı belirtilmektedir38. 

 

 Konumuz olan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde müteahhidin  katları 

meydana getirilmesine ve teslimine  ilişkin borçlar genel olarak şu  şekilde 

sıralanabilir. 

-İşi sadakat ve özenle yapma, 

-İşi bizzat yapma, 

-Genel ihbar borcu, 

-İşe zamanında başlama borcu, 

-İşi zamanında teslim borcu 

-Ayıba Karşı tekeffül borcu 

Kat Karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhide düşen yukarıda 

sıralanan borçlara kısaca değinmek gerekirse:  

 

1.Müteahhidin İnşaatı Sadakat ve Özenle Yapma Borcu 
 

Müteahhidin arasa sahibine teslim edeceği katları arsa sahibinin 

yararına olacak şekilde (arsa sahibinin menfaatlerini dürüstçe gözeterek) ona 

hiçbir zarar vermeden ve gerekli özen ve dikkati göstererek meydana 

getirilmesi ve teslimi, müteahhidin hem sadakat hem özen borcu gereğidir 

 

Sadakat borcu doğrudan yasada düzenlenmemiş olmakla birlikte iki 

özel görüntüsüne BK.357’de yer verilmiştir39. Buna göre, malzeme iş sahibi 

tarafından verildiği takdirde, müteahhit, malzemenin kullanılışı hakkında hesap 

vermek ve artanı iade etmekle mükelleftir. Kat karşılığı inşaat yapımı işlerinde 

bu yükümlülüğün uygulanma alanı hemen hemen hiç yoktur.  

                                            
38  YAVUZ a.g.e., s.272 
39 TANDOĞAN, a.g.e., s.49-50 
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Sadakat borcunun bir diğer görüntüsü olan ihbar yükümlülüğü, arsa 

sahibinin gösterdiği arsanın inşaatın gereği gibi veya vaktinde ifasının 

tehlikeye sokacak ayıplarından müteahhidin arsa sahibini haberdar etmekle 

yükümlü tutulmasını gerektirir.  

  
 

Müteahhidin genel özen borcu ise BK.’nun 356/1.fıkrasında yer alan 

“müteahhidin mesuliyeti, umumi suretle işçinin hizmet akdindeki mesuliyetine 

dair olan hükümlere tabidir.” hükmü doğrultusunda şekillenmiş bulunmaktadır. 

Maddede müteahhidin sorumluluğunun genel itibariyle işçinin hizmet 

sözleşmesindeki mesuliyetine dair hükümlere tabi olduğunu zikrederek hizmet 

sözleşmesine atıfta bulunulmuştur. Dolayısıyla müteahhidin binayı inşa 

ederken göstereceği özenin derecesinin hizmet sözleşmesinde işçinin 

göstermesi gereken özen gibi olması gerektiğini söylemek mümkündür.  

 

Ancak kat karşılığı inşaat işinde müteahhit arsa sahibine göre inşaat 

işlerinde daha fazla bilgiye sahibi olacağından işçinin işverene bağımlılığı gibi 

bir durum söz konusu olmayacaktır40.  

  

Genel olarak tecrübeli ve sorumlu bir meslek adamı ve işinin uzmanı 

olan müteahhidin özen borcu gereği basiretli bir tacir gibi davranarak bağımsız 

bölümleri meydana getirmeyi üstlendiği ve inşaatı teknik ve sanat kurallarına 

uygun olarak yapmayı yüklenmiş olduğu kabul edilir. Yani kat karşılığı inşaat 

yapan müteahhidin özen borcunun bir gereği olarak; işi alırken, bu işin 

üstesinden gelebilecek bilgi, beceri, araç, gereç gibi olanaklara sahip olduğu 

gibi; teknik bir iş olan dolayısıyla teknik bir takım kurallara bağlı bulunan inşaat 

işini yapmayı üstlendiği için yapı işlerine ilişkin teknik kuralları bildiği ve işin 

meydana getirilmesi için gerekli şartları bulunup bulunmadığını araştırıp ona 

                                            
40 YAVUZ, a.g.e., s.274 



 22

göre işe başladığı kabul edilir.41 Bu nedenle özen borcu gereği yeter bilgisi 

yada uzmanlığı olmadan bir işi üstlenen ve bilgisi olanlara da başvurmayan 

gerekli araştırmaları yapmadan (örneğin arsanın imar durumunu incelemeden 

veya inşaat ruhsatı almadan)  işe başlayan müteahhit kusurlu sayılır.   

 
 
 

2.Müteahhidin İnşaatı Bizzat ve Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcu 
 

 

B.K’nun 67 maddesinde, “Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa 

edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça; borçlu, borcunu şahsen 

ifaya mecbur değildir” hükmüne yer verilerek borcun bizzat borçlu tarafından 

ifa edilmesinin şart olmadığı genel kural olarak belirlenmişken, BK.356/2’de, 

“Müteahhit imal olunacak şeyi bizzat yapmaya veya kendi idaresi altında 

yaptırmaya mecburdur. Fakat işin mahiyetine nazaran şahsi maharetinin bir 

ehemmiyeti yok ise, taahhüt ettiği şeyi başkasına dahi imal ettirebilir.” 

hükmüne yer verilmiştir.  

 

Bu düzenleme ile eser sözleşmesinde müteahhidin borcunun kişisel 

niteliği olduğu (müteahhidin eseri kendisinin meydana getirmesi ya da işi kendi 

yönetimi altında yürütmesi zorunluluğu) karine olarak kabul edilmiştir. Bununla 

birlikte müteahhidin şahsi özellikleri işin yapılması için fazla önem taşımıyorsa 

işin başkasına yaptırılması da mümkündür. 

  

Eserin şahsen meydana getirme zorunluluğunun ölçüsü belirlenirken, 

işin niteliği ön planda tutulmalıdır42. Şahsen ifa daha ziyade kişinin ferdi (fikri 

ve bedeni) yeteneklerinin çok ön planda tutulduğu başkasının aynı eseri, 

yüklenenin gözetimi altında dahi meydana getirmesinin mümkün olmadığı 

hallerde (fikir ve sanat eserinde görüldüğü gibi, ünlü bir ressama tablo sipariş 
                                            
41 TURUT a.g.e., s.67 
42 AydınZEVKLİLER, Murat AYDOĞDU, HasanPETEK, Özel Borç İlişkileri, Ankara, Seçkin 
Yayınları, 1998, s.333  
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edilmesi yada ünlü bir besteciye şarkı besteleme sipariş edilmesi gibi) hallerde 

ileri sürülebilir.  

 

Konumuz kat karşılığı inşaat yapımı işi açısından olaya baktığımızda 

müteahhidin yardımcı şahıs kullanmasında sözleşmeye aykırılık söz konusu 

olmayacaktır. Çünkü işin niteliği gereği tek bir müteahhidin küçük veya büyük 

bir bina inşaatını şahsen meydana getiremeyeceği açıktır. 

 

Kaldı ki yukarıda yer verilen yasa hükmüne göre de borcun bizzat 

borçlu tarafından ifası gereken hallerde dahi borçlunun kendi yönetimi ve 

gözetimi altında hareket eden yardımcı şahıs veya şahıslar kullanmasına 

engel teşkil eden bir durum yoktur. Önemli olan, yardımcı şahısların borçlunun 

yönetimi altında çalışması borçlunun şahsi yeteneklerinin borcun ifası 

sırasında ön planda olmasıdır. Netice olarak müteahhidin inşaat işine bizzat 

kendisinin ifa etme zorunluluğu bulunmadığını söyleyebiliriz.  

 

Son olarak şu hususu belirtmekte fayda görüyoruz;  müteahhidin inşaat 

işini kendi yönetimi ve denetimi altında kendi işçilerine yaptırması mümkün 

olduğu gibi işi kısmen(sıva işini, elektrik tesisat işini vb) başka alt müteahhitlere 

(taşeron) de yaptırması mümkündür43.  

 

  
 

3.Müteahhidin Genel İhbar Borcu  
 

 

Müteahhidin işin devamı sırasında malzeme ve arsa ile ilgili bozuklukları 

arsa sahibine ihbarı ile ilgili BK’nun 357 /3 fıkrasında “imalatın noktası 

noktasına mumtazaman icrasının tehlikeye koyacak diğer bir hal hadis olursa 

müteahhit, iş sahibine bundan derhal haberdar etmeye mecburdur. Aksi 

                                            
43ERMAN a.g.e., s.41 
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takdirde bunların neticelerini tahammül etmekle mükelleftir” hükmü yer almıştır. 

Bu fıkrada genel olarak işin yapılmasını veya tamamlanmasını tehlikeye 

sokacak (malzemelerin teslim edilmemesi, imar plan değişikliği, malzeme 

yokluğu, grev, vb.) hallerin ortaya çıkması halinde, müteahhit bunları  arsa 

sahibine ihbarla yükümlü kılınmıştır.  

 

 Yukarıda da belirtildiği üzere ihbar yükümlülüğü müteahhidin genel 

sadakat ve özen borcunun bir uzantısıdır. Müteahhidin genel ihbar borcunu 

sınırlandırmak pek mümkün değildir. Çünkü bu borç sözleşmenin ifa 

aşamasında olaylar ortaya çıktıkça kendini gösterir.  

 

Eğer arsa sahibine bildirilmesi gereken husus açıkça belli veya basiretli 

davranması gereken müteahhidin yapması gereken bir muayene ile ortaya 

çıkabilecek durumda ise; müteahhit durumu bilmediğini ileri süremeyecek, bu 

bozukluklardan sorumlu tutulacaktır. Fakat zamanında göremediği ve ihbar 

edemediği gizli bozukluklar söz konusuysa sorumlu tutulamaz44. 

 

Bildirim borcunun yerine getirmemesi halinde ortaya çıkan zarardan 

müteahhit BK.’nun 96.maddesi uyarınca sorumludur. Çünkü bildirimde 

bulunmamak müteahhit açısından sözleşmenin kusurlu ifası anlamını taşır. 

Ancak müteahhit bildirimde bulunmuş olsa bile zarın ortaya çıkması 

engellenemeyecek idiyse bu zarardan müteahhidi sorumlu tutmak hakkaniyet 

gereği mümkün olmadığı kanaatindeyiz. 

  

İnşaat yapımını tehlikeye sokan veya sözleşmede belirlenen 

hükümlerinin ihlalini gerektirecek durumlarla ilgili müteahhit tarafından arsa 

sahibine bildirimde bulunulmuş ise arsa sahibi BK.369’a dayanarak sözleşmeyi 

feshedebilir veya riskleri göze alıp işe devam edilmesini isteyebilir. Şayet arsa 

sahibi işe devam olunmasını istemiş ve inşaat onun gösterdiği arazinin 

bozukluğu yüzünden eksik yada oturulamayacak şekilde fenne ve tekniğe 

                                            
44M. Reşit KARAHASAN, İnsaatİmar İhale Hukuku, C.1, İstanbul, Beta Basım Yayın,1997, s.229 
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aykırı olarak yapılmışsa, BK. 368/2 gereğince müteahhidin yaptığı işin değerini 

ve bu değere girmeyen giderlerin ödenmesini isteyebileceği belirtilmektedir45. 

Diğer ifade ile bu hallerde, işe devamın riski ve sonuçları arsa sahibine 

yüklenmiştir. 

 

 

4.Müteahhidin İnşaata Zamanında Başlama ve Bitirme Borcu 
 

 

Müteahhidin sözleşmede borçlandığı inşaat işini sözleşmede belirtilen 

sürede tamamlayarak arsa sahibine teslimi esastır. Bu husus BK’nun358/I de 

“Müteahhit, işe zamanında başlamaz veya mukavele şartlarına muhalif 

olarak işi tehir eder yahut iş sahibinin kusuru olmaksızın vaki olan 

teehhür bütün tahminlere nazaran müteahhidin işi muayyen zamanda 

bitirmesine imkan vermeyecek derecede olursa iş sahibi teslim için 

tayin edilen zamanı beklemeğe mecbur olmaksızın akdi 

feshedebilir”şeklinde ifade edilmiştir. 

 

Bu sebepten kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde inşaatın süresinin 

yada başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi önemlidir. İnşaat işinin süre 

olarak (ay,yıl gibi) belirtildiği durumlarda da yine en azından başlangıç tarihi 

yada işe başlanmış kabul edilecek olayın belirtilmesi doğru olur.Genellikle de 

inşaat işleri kapsamlı işler olması sebebiyle süresi yada teslim tarihi önem arz 

etmekte olduğundan inşaat süresi veya teslim tarihi sözleşmede 

belirtilmektedir. Ancak işe başlama, işin bitimi yada teslim süresinin belli 

edilmemiş olduğu durumlarla da karşılaşılmaktadır. 

  

Diğer inşaat işlerinde olduğu gibi kat karşılığı inşaat işlerinde de 

uygulamada genellikle sözleşmede işin süresiyle ilgili (yada başlama ve teslim 

zamanı) belirlemeye yer verilmektedir. Bununla birlikte işin süresinin 
                                            
45 ZEVKLİLER, AYDOĞDU, PETEK, a.g.e.,s.341 



 26

(yadabaşlama ve teslim zamanının) sözleşmede belirtilmediği hallerde; 

sözleşmedeki bu boşluğun, işin kapsamı, niteliği ve tarafların sözleşmedeki 

iradelerine uygun bir yorumla doldurulması gerekir. Bu yapılırken somut 

olaydaki inşaatın olağan koşullar içerisinde meydana getirilmesi için deneyimli 

bir müteahhidin ne kadar zamana ihtiyacı olduğu; müteahhidin arsa sahibince 

bilinmesi gereken mesleki beceri ve nitelikleri gibi unsurlar göz önünde 

bulundurulmalıdır46. 

  

Müteahhidin bu yükümlülüğe uymaması durumunda arsa sahibi 

sözleşmede belirlenen teslim tarihini beklemeden sözleşmeden dönebilir ve 

oluşan menfi zararını müteahhitten tazmin edebilir. Bunun yanı sıra inşaat 

gecikmeli olarak tamamlanırsa arsa sahibi inşaatın geç tamamlanmadan 

doğan zararını da müteahhitten isteyebilir. 

 
 
 

5.Müteahhidin İnşaatı Teslim Borcu  
 

 

Müteahhidin en başta gelen borcu eseri imal edip alacaklıya teslim 

etmektir. Belki de kanun koyucu bu hususu çok bariz gördüğünden ve lüzum 

hissetmediğinden BK.’nun eser sözleşmesini düzenleyen hükümleri arasında 

müteahhidin meydana getirdiği eseri teslim etme borcu açıkça ve ayrıca 

düzenlenmiş değildir.  

  

İnşaatın tamamlanması ve teslimi farklı kavramlardır. Teslim genellikle 

tamamlanmış eserler bakımından sözkonusu olup sözleşmenin yerine 

getirilmesi amacıyla eserin iş sahibine verilmesi anlamına gelmektedir47. Bu 

sebepten müteahhit sözleşme konusu katları meydana getirmiş olmakla 

borcunu tam olarak ifa etmiş olmaz. Bunun yanı sıra arsa sahibine payına 

düşen katları teslim etmesi de gerekir. Yukarıda değinildiği gibi müteahhidin 

                                            
46 TURUT, a.g.e.,s.85 
47 ERMAN, a.g.e.,s.29 
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teslim borcunu yerine getirmiş sayılması için eseri ifa amacıyla iş verenin 

emrine vermiş olması, onun eser üzerindeki dolaysız zilyetliğini sağlaması 

gerekir. Ancak konumuz kat karşılığı inşaat yapımı işlerinde, inşaat arsa 

sahibine ait arsa üzerinde gerçekleştirildiğinden maddi şeyin verilmesinin yerini 

kural olarak müteahhit tarafından inşaatın tamamlandığının açıkça veya örtülü 

(zımni) biçimde bildirilmesi alır. Ayrıca arsa sahibi müteahhidin beyanını 

beklemeden bitmiş katların değerlendirilmeye  (satış,kiralama, oturma gibi) 

başlarsa inşaatı teslim aldığı kabul edilir48. 

  

Taraflar sözleşmelerine teslimin yapılış biçimini ve hangi koşullarda 

yapılmış sayılacağını da serbestçe kararlaştırabilirler. Yine sözleşmede 

katların kısım kısım tesliminin kararlaştırılması da mümkündür. Örneğin 

katların teslimini tüm inşaat için yapı iskanının alınmasına veya üçüncü bir 

kişinin katların ve tüm inşaatı muayene olumlu rapor vermesi şartına 

bağlayabilirler. 

 

 Müteahhidin katları arsa sahibine teslimi önemli bazı hukuki durumların 

da doğmasına sebep olur. Şöyle ki; katların arsa sahibine tesliminden itibaren 

yarar ve hasar arsa sahibine geçer (BK.m.368); ayıba karşı tekeffülde 

muayene ve ihbar süreleri işlemeye başlar (BK.m.359/1), ayıba karşı 

tekeffülden doğan davaların tabii olduğu zamanların işlemeye 

başlar(BK.m.363); müteahhidin arsa payına ilişkin alacağı müeccel 

olur(BK.m.364) 

 

 

6. Müteahhidin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  

 
 

Kat karşılığı inşaat işlerinde müteahhidin bir diğer önemli borcu ayıba 

karşı tekeffül borcudur. Tekeffül kelime manasıyla; Kefil olma, kefalet verme ve 

                                            
48 ERMAN, a.g.e., s.30 
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garanti etme anlamlarını taşır49. Konumuz açısından da müteahhidin yaptığı 

inşaata kefil olması ondaki bozukluk ve eksiklikleri üstlenmesi manasına 

geldiğini söyleyebiliriz. 

 

Müteahhit tarafından inşa edilip arsa sahibine teslim edilen katlar 

müteahhidin ile arsa sahibi arasında yapılan sözleşmede öngörülen genel 

nitelikleri taşımalıdır. Aksi halde müteahhidin ayıba karşı tekeffül sorumluluğu 

doğar. Borçlar Kanunu ’nun 359.-363. maddelerinde müteahhidin bu borcu, 

satım sözleşmesindekine benzer bir şekilde düzenlenmiştir. Böylece 

müteahhidin iş görme borcu dolayısıyla sonuçtan sorumlu olması (sonuç 

sorumluluğu) yerine eserin teslim borcuna bağlı ayıba karşı tekeffülden 

sorumluluğunun kabulü yoluna gidilmiştir. 

  

Ayıba karşı tekeffülün uygulanabilirliğinin ilk şartı eserin tamamlanarak 

teslim edilmiş olmasıdır50. Dolayısıyla bu borç katların fiilen ve tamamen 

tesliminin gerçekleşmesi halinde sözkonusu olabilir. Teslim konusu yukarıda 

anlatılmış olduğundan burada üzerinde durulmayacaktır. 

 

 Ayıba karşı tekeffülün uygulanabilirliği için ikinci şart ise teslim edilen 

eser konumuz itibariyle katlar ayıplı olmalıdır. Katlardaki ayıp kendisini 

sözleşmede karşılıklı olarak üzerinde anlaşılan niteliklerin katlarda olmaması 

veya dürüstlük kuralı gereğince katların kendisinden beklenen vasıfları 

taşımaması (kendisinden beklenen yararı kısmen de olsa sağlamaya elverişsiz 

olması) şeklinde gösterir51. Buna göre “ayıp”(bozukluk);sözleşmeye göre 

taahhüt edilen katlarda bulunması kararlaştırılan özelliklerle veya bir katta 

normal olması gereken özelliklerle inşa edilen katlardaki mevcut özellikler 

arasındaki fark olarak da belirlenebilir. 

  

                                            
49  YILMAZ, a.g.e.,s.857 
50 ZEVKLİLER, AYDOĞDU, PETEK, a.g.e.,s.336 
51 YAVUZ, a.g.e., s.286 
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Katlardaki ayıp veya ayıplar farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu konuda 

doktrinde açık-gizli ayıp, fiili-hukuki ayıp; asli-tali ayıp; önemli ayıp daha az 

önemli ayıp gibi bir takım ayrımlara gidilmektedir. Biz burada  “açık ayıp”ın ve 

“gizli ayıp”ın ne olduğu hakkında kısaca bilgi vermekle yetineceğiz. Katların 

teslim alınması ve “usulü vechile muayenesinde” görülebilen başka bir değişle 

düzenli bir inceleme sonucunda bütün kapsam ve önemiyle anlaşılabilen 

bozukluklar açık ayıptır. Gizli ayıp ise özenli bir incelemenin ortaya 

koyamayacağı ve sonraki bir tarihte katlar kullanılırken ortaya çıkan 

bozukluklardır52. 

  

Burada arsa sahibi açısından önemli bir hususa da değinmekte fayda 

görüyoruz. Arsa sahibi devrettiği arsa payına karşılık müteahhitten teslim aldığı 

katları fırsat bulur bulmaz muayene etmeli veya ettirmeli ve bulduğu ayıpları 

müteahhide bildirmeli. Çünkü eser sözleşmelerinde Borçlar Kanunu işverene 

önemli bir ödev yüklemiştir. BK’nun bu ödevle ilgili 359/1 maddesinin hükmü 

şöyledir; “imal edilen olunan şeyin tesliminden sonra iş sahibi işlerin mutat 

cerayanına göre imkanını bulur bulmaz o şeyi muayeneye ve kusurları varsa 

bunları müteahhide bildirmeğe mecburdur.”   

  

Bu muayene ve muhtemel kusurları bildirme mecburiyeti, işveren için bir 

borç olmaktan ziyade müteahhidin tekeffül borcunun doğması için kanun 

koyucunun koymuş olduğu bir şartır53. Bu şart müteahhidin tekeffül borcunun 

doğması için üçüncü bir şart olarak sayılabilir. Aynı zamanda bu hükümle 

müteahhidin sorumluluk süresi de sınırlanmış olmaktadır. Çünkü arsa sahibi 

fırsatını bulur bulmaz bu yükümlüğünü yerine getirmez ise ayıba karşı 

tekeffülden doğan haklarını ileri süremez. Örneğin katlarda kapı ve pencereler 

sözleşmede yer alanın aksine başka bir malzemeden yapılmış ve arsa sahibi 

teslimden sonra fırsatını bulur bulmaz muayene yapıp bu hususta müteahhide 

bildirimde bulunmaz ise bu ayıbı kabullenmiş sayılır.Aradan zaman geçtikten 

                                            
52 ÖzerSELİÇİ, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul, İstanbul Üniversitesi 
Yayınları, 1978, s.143 
53ERMAN,a.g.e., s.115 
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sonra yapacağı bildirim kendisine bir şey kazandırmaz.54Hemen belirtelim ki 

bu söylediğimiz açık ayıplar içindir. Gizli ayıplar ile müteahhidin kasıtlı olarak 

sakladığı açık ayıplar açısından müteahhidin sorumluluğu devam eder (BK. 

m.362).  

  

Müteahhidin inşa ederek teslim etiği katların ayıplı olması halinde, 

yukarıda belirttiğimiz ayıba karşı tekeffül şartlarını yerine getiren arsa sahibi 

için BK’nın 360 maddesinde seçimlik olarak bazı haklar tanınmıştır. Bunlar 

haklar: 

 - Sözleşmeden dönme hakkı 

 -Ücretten indirim isteme hakkı 

 - Katların tamiri yada düzeltilmesini(ayıbın giderilmesini) isteme hakkı 

 -İş sahibinin tazminat isteme hakkı   

olarak sayılabilir 

 

 

B.Arsa Sahibinin Borcu 
 

  

1-Arsa Sahibinin Asli Borcu; Arsa Payını Devir Borcu  
 
 

Normal bir eser sözleşmesinde müteahhidin imal ettiği eserin 

karşılığında işveren tarafından müteahhide bir ücret ödenmesi gerekir. Eser 

sözleşmelerinde işverenin sözleşme gereği müteahhide yaptırdığı eserin 

bedelini ödemesi işverenin yüklendiği başlıca (asli) ve en önemli borçtur55. 

                                            
54 Benzer bir konuda  Yarg. 15.HD 14.04.1983 tarih ve 844/934 sayılı kararında “..aparttıman çatı 
örtüsünün Marsilya tipi kiremitle örtülmesi gerekirken ondülinle kaplandığı…..banyon küveti konmadığı 
ileri sürülmektedir. 1979 yılı başında isken raporu alınmak suretiyle daireler davacıya teslim edildikten 
ve 2 yıl gibi uzun bir müddet geçtikten sonra 06.07.1981 tarihli ihbarname kabule değer 
görülmemiştir…” denilmiştir. YASA Hukuk Dergisi, 1984, S.12, s.1743 
55Cem BAYGIN,Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, 
İstanbul, Beta Yayınları, 1999,s.29. 
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Konunu önemine binaen BK.’nın 364-366. maddelerinde esas itibariyle eser 

sözleşmesinde iş sahibinin “ücret ödeme borcu” düzenleme konusu 

yapılmıştır.  

 

Yukarıda “sözleşmenin unsurları” bölümünde üzerinde durduğumuz 

üzere, eser sözleşmesinde iş sahibinin ücret ödeme yükümlüğü, konumuz 

sözleşmede arsa sahibi açısından müteahhidin kendisine teslim edeceği katlar 

karşılığında müteahhidin uhdesinde kalacak katların bağlandığı arsa payının 

devir yükümlüğüne dönüşmektedir. Dolayısıyla kat karşılığı inşaat yapımı 

sözleşmelerinde, müteahhidin arsa sahibine yapacağı işin yani katların 

ücreti(bedeli) arsa üzerinden, arsa sahibince verilecek pay ile ayni olarak 

ödenmektedir. Başka bir değişle kat karşılığı inşaat yapımı sözleşmelerinde 

ücret, yapılan katların karşılığında müteahhide devri kararlaştırılan “arsa payı” 

dır. Bu nedenle arsa payının devri konumuz sözleşmede arsa sahibinin 

üstlendiği başlıca (asli) ve en önemli borcu durumundadır.   

 

Arsa sahibinin arsa payını müteahhide devretme zamanı değişiklik 

gösterebilir. Arsa sahibi ve müteahhit yaptıkları sözleşmede arsa payının 

devrini inşaatın başlangıcında devretmeyi kararlaştırabilecekleri gibi inşaatın 

tamamlanıp katların tesliminde devretmeyi de kararlaştırabilirler. Hatta 

uygulamada pek sık rastlanmamakla birlikte arsa payının devrini inşaatın 

yapımı sırasında peyder pey yapılmasını da karalaştırabilirler. Örneğin devri 

yapılacak arsa payı üç kısma ayrılıp; inşaatın başlangıcında ilk kısmın, 

inşaatın yarılanmasında ikinci kısmın son olarak tamamlandığında diğer 

kısmın devri öngörülebilir. 

 

 Arsa sahibinin arsa payını müteahhide devretme zamanı aralarında 

yaptıkları sözleşmede gösterilmemiş ise arsa sahibi tarafından arsa payının ne 

zaman devredileceği sorun olabilir. Bu gibi durumlarda arsa sahibi tarafından 

arsa payının müteahhide devrinin katların yapımının müteahhit tarafından 

tamamlanıp payına düşen katların arsa sahibine teslim edilmesinden sonra 
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yapılması gerektiği savunulmaktadır56. Ancak bu çözüm de bazı sorunları 

doğurabilir. Çünkü uygulamada müteahhitler daha yapım aşamasında kendi 

hissesine düşen katları satıp finansman sağlamaktalar. Arsa sahibi 

müteahhidin hissesine düşen katlara ait arsa paylarını yapım aşamasında 

müteahhide devretmez ise müteahhidin kendi hissesine düşen katları yapım 

aşamasında satması mümkün olmaz ve müteahhit finansman sorunu 

yaşayabilir. 

 

 

2-Arsa Sahibinin Tali Borçları 
 
 

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibinin müteahhidin 

hissesine düşen arsa payını müteahhide devretmesinin yanı sıra bazı tali 

borçları da vardır.  

 

Bunların başında katların yapılacağı arsanın inşaata elverişli şekilde 

arsa sahibi tarafından müteahhide devredilmesi gelir57. Bunun yanı sıra 

sözleşmenin konusu inşaat yapmak olduğundan resmi makamlardan inşaat 

için gereken izinlerinde (ruhsat vb) alınması gerekir. Resmi makamlar arsa 

üzerinde yapılacak inşaat için gereken izinleri ancak arsa sahibine 

verebileceklerinden bu izinlerin kural olarak arsa sahibince alınması gerekir. 

Bu sebepten arsa sahibi tarafından resmi makamlardan izin alınması veya 

arsa sahibi tarafından müteahhide bu hususta vekaletname verilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca arsa sahibinin kendisince bilinen veya fark edilen  ancak 

müteahhidin dikkatini çekmeyen tehlikeli veya işin gidişatını yada 

tamamlanmasını etkileyecek durumlardan müteahhidi haberdar etmesi gerekir. 

 

Normal inşaat sözleşmelerinde bazen işveren inşaat sahibi müteahhide 

malzeme sağlamayı taahhüt edebiliyor. Böyle durumlarda işverenin malzemeyi 

                                            
56ERMAN a.g.e.,s.49 
57ERMAN a.g.e., s.51 
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sağlaması gerekmektedir. Ancak bunun konumuz kat karşılığı inşaat işlerinde 

uygulama alanı bulması pek mümkün değildir. Çünkü bu sözleşmeyi yapan 

arsa sahipleri genelde inşaat yapacak finansmanı olmayan kişiler olduğundan 

malzeme temin etmeleri de pek mümkün değildir. 

 

 

 

V. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
 
 
 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi de diğer bütün sözleşmelerde olduğu 

gibi tarafların kendilerine düşen edimleri ifa etmeleri halinde sona erecektir58. 

Bu sona erme hali en olağan sona erme halidir. Bu şekilde sözleşme 

yapmanın amacı da ulaşılmış olunmaktadır. Bu sona erme şeklinden başka 

sona ermeler temelde istenmeyen ancak şartların zorlaması ile mecburiyetten 

kabullenilen sona ermelerdir.  

 

 Biz burada olağan sona erme halinden yani sözleşme taraflarının 

edimlerinin yerine getirmesiyle meydana gelen sonuçtan bahsetmeyip diğer 

sona erme şekilleri üzerinde kısaca duracağız. 

 
 
 
 

A.İfanınİmkansızlaşması 
 

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerindeifanın imkânsızlaşmasının genel 

olarak üç sebepten meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu sebeplerden birincisi 

eserin herhangi bir nedenden dolayı kazara telef olması(yok olması), ikincisi 

                                            
58 YAVUZ a.g.e., s.324 
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arsa sahibi yüzünden ifanın imkansızlaşması ve son olarak müteahhit 

yüzünden ifanın imkansızlaşması59. Bu üç durum üzerinde durulmasının 

yararlı olacağı kanaatindeyiz 

 

1.Eserin Telef Olması  
 
 

BK.’nun 368.maddesinde “Yapılan şey teslimden evvel kazara telef 

olmuş ise iş sahibi, onu tesellümden temerrüt etmiş bulunmadıkça 

müteahhit ne yaptığı işin ücretini ne de masraflarının tediyesini 

isteyemez. 

Bu takdirde, telef olan malzeme kime ait ise hasarı da ona aittir. 

Eğer yapılan şey, iş sahibi tarafından verilen malzemenin veya 

gösterilen arsanın kusurundan yahut iş sahibi tarafından imal ve inşa tarzı 

hakkında verilen emirden dolayı telef olmuş ise; müteahhit, bu tehlikeleri 

zamanında ihbar eylemiş bulunduğu takdirde yaptığı işin kıymetini ve bu 

kıymette dahil olmayan masrafın tesviyesini talep edebilir. İş sahibinin taksiri 

olduğu takdirde müteahhidin, fazla olarak zarar ve ziyan istemeğe hakkı 

vardır.” hükmüne yer verilerek eserin teslimden önce telef olması (yok 

olması) hususu düzenlenmiştir. 

 

Kanun maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer verilen düzenleme 

uyarınca inşa edilen eser teslimden önce herhangi bir sebepten dolayı yok 

olmuş ise ve arsa sahibi inşaatı teslim almakta temerrütte bulunmamış ise 

müteahhit arsa sahibinden yaptığı katların ücretini ve katlar yapılırken 

yaptığı masrafı isteyemeyecektir. Konumuz olan kat karşılığı inşaat 

sözleşmesinde müteahhit arsa sahibinden arsa payının devrini 

isteyemeyecek; arsa payının devri daha önce yapılmış ise tekrar arsa 

sahibine iade edilmesi gerekecektir. 

 

                                            
59 TURUT a.g.e s.157 
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Tabi ki burada eserin müteahhidin kusuru olmadan telef olması 

durumu söz konusu olduğunda bu düzenleme geçerli olmaktadır. Eğer eser 

bir müteahhidin kusuru ile telef olmuş ise müteahhidin ortaya çıkan zararı 

tazmin etmesi gerekecektir. Esasen eser teslim edilinceye kadar eserle ilgili 

riskler müteahhide aittir. 

 

Sonuç olarak özetlemek gerekirse madde fıkrasının uygulanabilmesi 

için; 

-Katların (bağımsız bölümlerin) tarafların herhangi bir kusuru olmadan 

telef olması (yok olması) 

-Katların (bağımsız bölümlerin) henüz teslim edilmemiş olması 

-Katların(bağımsız bölümlerin) tamamen veya kısmen telef olması(yok 

olması) 

-Katların (bağımsız bölümleri)  beklenmedik bir sebepten dolayı telef 

olması(yok olması) 

-Arsa sahibinin eseri teslim almada bir temerrüdünün olmaması 

şarttır60. 

  

Maddenin üçüncü fıkrasında eserin iş sahibinin kusurundan dolayı telef 

olması hali düzenlenmiş ise de kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin yapısı 

gereği bu fıkra hükmü pek uygulama alanı bulmamaktadır 

 
 

2.Arsa Sahibinin Yüzünden İfanın İmkansızlaşması 
 

 

BK.’nun 370.maddesinde “Taahhüt olunan şeyin yapılması iş 

sahibi nezdinde zuhur eden bir kaza yüzünden mümkün olamıyorsa 

müteahhit yaptığı işin kıymetini ve bu kıymette dahil olmayan 

masrafını alır. Bu hususta iş sahibinin taksiri varsa müteahhidin başkaca 

                                            
60 Daha geniş bilgi için Bkz. TURUT, a.g.e., s.158 vd,  
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zarar ve ziyan istemeğe hakkı olur.” hükmüne yer verilerek ifanın işveren 

yüzünden imkânsızlaşmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

 

Kanun maddesinde aslında iki ayrı durum düzenlemiştir. Birincisi iş 

sahibinin kusuru olmaksızın ifanın imkansız hale gelmesi ki maddenin birinci 

fıkrasında düzenlenmiş, İkinci durum da ifanın iş sahibinin kusurundan 

dolayı imkansız hale gelmesi.  

 

Birinci durumda müteahhit ancak kendi yaptığı masrafları isteyebilirken 

ikinci durumda bunun yanı sıra ortaya çıkan başka zararları varsa onları da 

talep etme hakkına sahiptir. İfayı imkânsız kılan umulmayan olay maddi bir 

olay olabileceği(arsada heyelan meydana gelmesi)  gibi hukuki bir olayda 

(inşaat yapılacak arsanın kamulaştırılması) olabilir. 

 

Konumuz açısından arsa sahibinin şahsında veya hukuk alanında 

meydana gelen bir olayın ifayı imkansız hale getirmesi muhtemeldir 

Buradaki imkânsızlık halinin objektif, mutlak ve sürekli olması gerekmektedir. 

İnşaatın tamamlanması başka bir müteahhit için de imkansız olmalıdır. 

 

Arsa sahibinin şahsında veya hukuk alanında kendi kusuru olmadan 

ortaya çıkan hallerden dolayı ifanın imkansız hale gelmiş olması durumunda 

kat karşılığı inşaat sözleşmesi bir fesih beyanına gerek olmadan ileriye etkili 

olarak sona erer. 

 

 

3.Müteahhidin Yüzünden İfanın İmkansızlaşması  
 

 

Müteahhit yüzünden ifanın imkansız hale gelmesi Halide BK.’nun 

372.maddesinde düzenlenmiştir. Madde metninde “Mütaahhit öldüğü 

yahut sun'u taksiri olmaksızın işi bitirmekten aciz kaldığı takdirde, 
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mukavele müteahhidin şahsı nazara alınarak yapılmış ise istisna akdi 

münfesih olur.Bu takdirde yapılan miktarın kullanılması kabil ise iş sahibi 

onu kabule ve bedelini vermeğe mecburdur.” hükmü yer almıştır. 

 

Madde hükmüne göre müteahhidin ölümü veya aciz hale düşmesi 

kural olarak sözleşmeyi sona erdirmez. Ancak sözleşme müteahhidin 

şahsına bağlı özelliklerden dolayı yapılmış ise doğal olarak müteahhidin 

ölümü üzerine sözleşmede sona erecektir61. Sözleşmenin müteahhidin 

kişisel özelliklerinden (müteahhidin bilgisi, tecrübesi, dürüstlüğü vb.) dolayı 

yapılmış olduğu sözleşmede kararlaştırılabileceği gibi sözleşme konusu işin 

niteliğinden de anlaşılabilir.  

 
 

B.Arsa Sahibinin Sözleşmeyi Tam Tazminat Ödeyerek Feshi 
 

 

BK’nun 369 maddesinde “Yapılan şey; bitmezden evvel iş sahibi 

yapılmış olan kısmın bedelini vermek ve müteahhidin zarar ve ziyanını 

baliğanmabelağ tazmin etmek şartıyla mukaveleyi feshedebilir”. hükmüne 

yer verilerek işverene (konumuz açısından arsa sahibine) işin bitmesinden 

evvel yapılan kısmın bedelini ödemek ve müteahhidin zararını ve ziyanını 

tazmin etmek suretiyle sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır. Bu şekilde 

müteahhidin zarar ve ziyanını karşılamak şartıyla işverene istediği zaman 

sözleşmeyi fesh etme hakkı tanınmıştır.  

 

Bu maddenin kat karşılığı inşaat yapımı işlerinde de aynen 

uygulanmasını Yargıtay da benimsemiştir62.Arsa sahibinin bu madde 

                                            
61 ZEVKLİLER, AYDOĞDU, PETEK, a.g.e.,s.341 
 
62Y.15. H.D’nin 8.10.1991 tarih ve E. 1991/364, K. 1991/4638 sayılı kararı “Söz konusu kat karşılığı 
inşaat sözleşmesi olup, bu sözleşme hükümlerine göre tarafların karşılıklı hak ve borçları 
bulunmaktadır. Bu nitelikteki sözleşmenin feshedilebilmesi için fesih eden tarafın haklı sebepleri 
bulunması ve bunları da kanıtlaması gerekir. Ancak, is sahibi Borçlar Kanunu’nun 369. maddesi 
hükümlerinde öngörülen hususları yerine getireceğini yükleniciye açık bir şekilde bildirmek şartıyla 
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hükmünden faydalanabilmesi için müteahhide sözleşmeyi feshettiğini 

bildirmesi gerekmektedir.   

 
 
 

C. Temerrüt Dolayısıyla Karşı Tarafın Sözleşmeyi Feshi 
 
 

Yukarı da değinildiği üzere kat karşılığı inşaat sözleşmesi taraflara 

karşılıklı edimler yükleyen bir sözleşme türüdür. Bu sözleşmede; müteahhide 

katları (bağımsız bölümleri) yapma ve kararlaştırılan adedini arsa sahibine 

teslim etme edimi, arsa sahibine alacak olduğu katlara(bağımsız bölümlere) 

karşılık arsa payının bir kısmını müteahhide devretme edimi yüklenmiştir. İster 

müteahhit olsun ister arsa sahibi olsun kendisine sözleşme ile yüklenen edimi 

yerine getirmede temerrüde düşerse karşı tarafın sözleşmeyi feshetme hakkı 

vardır. Bu hak kullanılarak sözleşme feshedilir ise kat karşılığı inşaat 

sözleşmesi sona erecektir. 

 
 

D. Karşılıklı Anlaşma (İkale) ile Sözleşmenin Feshi 
 

Türk Hukuk sisteminde nasıl ki kişileri  özgürce sözleşme yapma 

hakkına sahip iseler (tabi ki Kanuna ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmamak 

şartıyla), yaptıkları sözleşmeyi de istedikleri zaman anlaşma yolu ile sona 

erdirme hakkına da sahiptirler. Fesih anlaşmanın şartları da aynen asıl 

sözleşmenin şartları gibi taraflarca belirlenir.  

  

Burada dikkat edilmesi gereken hususu usulde paralelli ilkesi gereği 

fesih anlaşmasının da resmi şekilde yapılöması gerektiğidir. Çünkü taşınmaz 

satışı veya vaadi sözleşmesi resmi şekle tabi olduğundan taraflar arasında 

                                                                                                                            
sözleşmeyi fesih edebilir.” Cengiz KOSTAKOGLU, İçtihatlıİnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat 
Sözleşmeleri, 6.bs,İstanbul, Beta Yayınları,  2008, s.751 
 
 



 39

yapılan fesih anlaşması yapılırken arsanın arsa sahibine geri devri ancak 

resmi şekilde yapılırsa geçerli olacaktır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE 

SÖZLEŞME TARAFLARININ VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
 
 
 

I.GENEL OLARAK 
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Çalışmamızın birinci bölümünde belirtildiği üzere kat karşılığı inşaat 

sözleşmesinde arsa sahibi arsa payının bir kısmını inşaat işi yapan 

müteahhide devretmekte karşılığında onun arsanın tamamı üzerinde yaptığı 

katlardan bir kısmını almakta, müteahhit ise sözleşme konusu arsa üzerinde 

bina yapmakta ve katların bazılarının uhdesinde tutarak bazılarını da arsa 

payının karşılığı olarak arsa sahibine vermektedir. Ülkemizde oldukça yaygın 

olan bu sözleşme iki taraf içinde avantajlı bir sözleşmedir. Çünkü genel olarak 

maddi bakımdan inşaat yaptırma imkanına sahip olmayan arsa sahibi bu 

şekilde dilerse oturacağı, dilerse kiraya vereceği katlara sahip 

olmakta;müteahhit ise arsa için para ödemek zorunda kalmadığından avantaj 

sağlamaktadır. Ancak iki taraf için avantajlı olan ve Ülkemizde yaygın olarak 

uygulanan bu kat karşılığı inşaat işinin vergilendirilmesi ise tam bir muamma. 

 

Genel olarak vergi kanunlarında vergilendirilecek kazanç ve iratların 

türlerinin, tanımlarını yapmakta, genel vergilendirme şartlarını belirlemektedir. 

Örneğin; Gelir Vergisi Kanununda gelir vergisinin mevzuu ve mükellefi 

Kanunun 1. ve 3’ncü maddelerinde sayılmıştır. Aynı şekilde Kurumlar Vergisi 

ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında da verginin mevzuu, mükellefi ilgili 

maddelerinde belirtilmiştir. Ancak çeşitli vergilerle ilgili kanunlarımızın 

hiçbirinde konumuz olan kat karşılığı inşaat işine ilişkin özel bir düzenleme yer 

almamıştır. Bu sebepten kat karşılığı inşaat işleri genel hükümler göre 

vergilendirilmekte, bu da uygulamada önemli sorunlara yol açmaktadır.  

 

Buna ek olarak kat karşılığı inşaat işlerinin vergilendirilmesine ilişkin 

Vergi İdaresi ile Danıştay’ın birbirlerine aykırı görüşte olmaları konunun 

açıklığa kavuşmasını iyice zora sokmaktadır. 

 

İşte çalışmamızın bu ikinci bölümünde kat karşılığı inşaat sözleşmesi 

yapan tarafların yaptıkları bu işten bir kazanç elde edip etmedikleri, elde edilen 

bir kazanç varsa bu kazancın vergilendirilip, vergilendirilmeyeceği, 

vergilendirilecek ise nasıl vergilendirileceği hususlarında inceleme yapacağız.  
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Çalışmamızı kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapan tarafların bu işten 

dolayı “mükellefi” olmaları muhtemel bazı vergi kanunları karşısındaki 

durumları üzerinde duracağız. Üzerinde duracağımız vergi kanunları; Gelir 

Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi 

Kanunlarıdır.  

 

Biz bu bölümde konuyu iki kısım halinde; arsa sahibi ve müteahhit 

açısından ayrı ayrı ele alıp inceleyeceğiz. 

 

 

 

II. ARSA SAHİBİNİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
 

A.Genel Olarak 
 

 

Daha önce de değinildiği üzere kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibi, 

müteahhidin yaptığı ve bir kısmının kendisine teslim ettiği katlar (bağımsız 

bölümler) karşılığında, müteahhide sözleşmede kararlaştırdıkları arsa payını 

tapuda devrini yapar. Arsa sahibi tarafından arsanın müteahhide devrinin 

zamanı prensip olarak müteahhidin inşaatı bitirip arsa sahibine katlarını teslim 

ettiği tarihtir. Ancak sözleşmede devir işleminin zamanı kararlaştırılabilir. 

Uygulamada bu tarih genellikle müteahhidin işe başlama tarihi olmaktadır. 

  

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibinin arsayı tapuda 

müteahhide devretmesinin, arsa sahibi açısından vergi borcu doğurup 

doğurmayacağı hususunda vergi kanunlarımızda bir hüküm yoktur. Bu hususta 

yasal bir düzenlemenin olmayışı uygulamada tereddütlere ve tartışmalara 
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neden olmaktadır. Bu hususta doktrinde farklı yaklaşımlar olduğu gibi Vergi 

İdaresi ve Danıştay arasında da görüş ayrılıkları mevcuttur. 

  

Burada şu hususu belirtmekte fayda görmekteyiz. Çalışmamızla ilgili 

olarak araştırmalarda bulunurken kat karşılığı inşaat işlerinin gelir vergisi, 

kurumlar vergisi ve katma değer vergisi açısından vergilendirilmesinde farklı 

görüşlerin oluşmasında, bu konuda yasal bir düzenlenin olmaması kadar 

olmasa da arsa devir işleminin hukuki niteliği konusunda yaşanan 

tartışmalarında etkisi büyük olduğunu gördük. Nitekim ilerde tekrar 

değineceğimiz üzere, bu devir işlemini “trampa”, “arsanın değiştirilmesi”, 

“servetin şekil değiştirmesi”, “tamamen kendine özgü (suigeneris) bir hukuki 

muamele” gibi farklı şekillerde değerlendirildiği görülmektedir.   

  

Biz çalışmamızda önce arsa sahibinin bu işlem nedeniyle “mükellefi” 

olması muhtemel vergi hakkında kısaca bilgi vereceğiz ardından da arsa 

sahibinin bu sözkonusu verginin mükellefi olup olamayacağı hususunda 

sonuca ulaşmaya çalışacağız. Arsa sahibinin kat karşılığı inşaat işinden dolayı 

“mükellefi” olması en muhtemel vergi olan “gelir vergisiyle” konunun 

incelenmesine başlayalım 

 
 
 

B.Arsa Sahibinin Gelir Vergisi Bakımından Durumu 

 

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibi açısından iki durumda 

vergilendirmeye ilişkin işlem gerçekleşmektedir63. Birincisi arsa sahibinin 

sözleşmede kararlaştırılan arsa payını müteahhide devretmesi, ikincisi ise 

sözleşme gereği müteahhit tarafından inşa edilen ve kendisine teslim edilen 

                                            
63 SalihÇEÇEN, Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulanması, Vergi Dünyası Dergisi, S. 86, 
s.46 
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katları satması. Bu iki işlem sonrasında arsa sahibinin vergilendirilmesi 

(tartışmalı da olsa) söz konusu olacaktır. 

 

 Arsa sahibinin bu iki durumda gelir vergisi bakımından durumunu 

incelemeye Gelir Vergisi hakkında kısaca bilgi vermekle başlayalım 

 

 

1.Genel Olarak Gelir Vergisi 
 
 

a.Gelir Vergisinin Konusu 
 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinde “Gerçek kişilerin gelirleri gelir 

vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği 

kazanç ve iratların safi tutarıdır”.hükmüne yer verilerek gelir vergisinin 

konusunun gerçek kişileri elde ettikleri gelirler olduğu belirtilmiştir. Aynı 

Kanunun 2.maddesinde gelire  giren kazanç ve iratlar;  “Gelire giren kazanç 

ve iratlar şunlardır : 

1. Ticari kazançlar, 

2. Zirai kazançlar, 

3. Ücretler, 

4. Serbest meslek kazançları, 

5. Gayrimenkul sermaye iratları, 

6. Menkul sermaye iratları, 

7. Diğer kazanç ve iratlar. 

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve 

iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.” şeklinde 

sayılmıştır.  

 

Sayılan 7 gelir unsurlardan ilk 6’sı “Kaynak Teorisi” ne göre gelir 

kapsamına girerken 7. gelir unsuru olan “diğer kazanç ve iratlar” ise “Net 
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Artış Teorisi”negöre gelir kavramının kapsamına girmektedir.64 

 
 
 

b.Genel Olarak Gelir Kavramı 
 

 

Bir iktisadi terim olan gelirin tanımlanmasında iki önemli teoriden 

yararlanılmaktadır. Bunlardan “Kaynak Teorisi”ne göre gelir (Dar anlamda gelir 

de denir); kişilerin sahip oldukları üretim faktörlerini (sermaye, toprak, işgücü 

vs) çeşitli üretim faaliyetlerinde kullanarak devamlı surette elde ettikleri değer 

ve değer akımı olarak tanımlanmaktadır65. Yani gelirin belirli kaynaktan belirli 

zamanlarda elde edilmesi ve muntazaman tekerrür etmesi gerekmektedir. Bu 

teoriye göre belirli bir üretim faktöründen kaynaklanmadan elde edilen 

değerler, sürekliliği olmayan değerler ile gelir sağlayan kaynağın kendi 

değerindeki artışlar gelir olarak kabul edilmemektedirler. “Safi Artış Teorisi”ne 

göre gelir (Geniş anlamda gelir olarak ta ifade edilir); kişinin belirli bir dönemde 

tüketime yönelik harcamalarının tümü ile bu dönemde mal varlığında meydana 

gelen artışların toplamından oluşur66. Bu teoriye göre kişinin devamlı 

kaynaklardan elde ettiği değerler ile arızi olarak elde ettiği değerler gelir olarak 

kabul edilmekte değer artışının devamlı olması önem arz etmemektedir. Yine 

bu teoride taşınmazın (fiyatının yükselmesi gibi sebeplerden) kıymetindeki 

artışlar, varlıkların değerinde meydana gelen ve henüz paraya çevrilmeyen 

değişmeler, şans oyunlarından veya kumardan elde edilen para, yolda 

bulunan para hatta rüşvet olarak alınan değerli şeyler  gelir olarak kabul 

edilmektedir. 

 

 Gelir Vergisi Kanunumuz esas olarak kaynak teorisini kabul etmekle 

birlikte yukarıda da değinildiği üzere verginin unsurlarını sayarken “Diğer 

                                            
64 OsmanPEHLİVAN, Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sitemi, Trabzon, Derya Kitapevi, 
2005, s.166 
65 DoğanŞENYÜZ, Türk Vergi Sistemi, Bursa, Ezgi Kitapevi Yayınları,2001,s.3 
66 ŞENYÜZ, a.g.e., s.4 
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kazanç ve iratlar.” demek suretiyle safi artış teorisine göre gelir sayılan değer 

artışlarını da verginin konusu içine sokarak safi artış teorisini de benimsemiştir. 

Başka bir değişle gelir vergisi kanununda kanun koyucu iki teoriyi de 

benimsemiş karma bir sistem kabul etmiştir. 

 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinde yer alan tanımdan hareketle bu 

Kanuna göre vergilendirilecek gelirin özellikleri şu şekilde sıralanabilir; 

 

 

(1). Gelir Gerçek Kişi Tarafından Elde Edilmiş Olmalıdır. 
 
 

Gelir vergisi yalnızca gerçek kişilerin(insanların) elde ettikleri gelirlere 

uygulanan bir vergidir. Vergi uygulaması bakımından her bir gerçek kişinin 

elde ettiği gelirin Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemeler bakımından 

ayrı işlem görmesi kural olarak benimsenmiştir. Dolayısıyla gelir vergisi şahsi 

karakterli bir vergi olup gerçek kişilere izafe edilir67. 

  

Gelir vergisi kazanç, irat ve ücretin doğduğu kaynağın sahibinin gerçek 

kişi olmasından dolayı sübjektif bir nitelik taşımaktadır. Bu sebepten gelirin 

emekten elde edilmesine bağlı olan özel indirim, fiziksel özellik (kör, sakat vb.) 

ve statü (diplomat, esnaf vs.) gibi durumlar, istisna ve muaflıkların 

belirlenmesinde ve gelirin şahsileştirilmesinde (kişileştirilmesinde, 

uyumlaştırılmasında) önemlidir68. 

  

Gerçek kişinin gelir vergisi mükellefi olması için fiil ehliyetine sahip 

olması şart değildir. Yani reşit olmayan, mümeyyiz olmayan,kısıtlı olan bir kişi 

gelir elde ettiği takdirde Gelir Vergisi yükümlüsü sayılır69.Ancak bu kişilerin 

                                            
67İ.HalilBAĞDINLI, UfukKURT, TuncelATABEY, HalilKIRLI ,Gelir Vergisi Rehberi, İstanbul, 
Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayınları,2001,s.4 
68 ŞENYÜZ, a.g.e.,s.4 
69 PEHLİVAN a.g.e., s.167 
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vergi yükümlülüklerine ilişkin defter tutmak, beyanname vermek,belge 

düzenlemek gibi ödevleri  kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. 

 

Tüzel kişilerin gelir vergisi mükellefiyetleri yoktur. Aşağıda değinileceği 

üzere tüzel kişilerin elde ettikleri gelir Kurumlar Vergisi Kanuna göre 

vergilendirilmektedir. 

 

 

(2). Gelir Bir Takvim Yılı İçerisinde Elde Edilmiş Olunmalıdır. 
 
 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelir bir takvim yılı içerisinde elde edilen 

kazanç ve iratların safi tutarıdır. Buna göre kanunumuz bir yılık dönem ve 

devre olarak takvim yılı esasını belirlemiştir. Gelir vergisi yönünden 

vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır. 1 Ocaktan başlayan ve 31 Aralıkta 

sona eren 12 aylık dönem hesap dönemi olarak kabul edilir. Bu sebepten 

kazanç ve iradın hangi takvim yılı içerisinde elde edilmiş olduğunun tespiti 

kazanç ve iradın vergilendirilmesinde önem arz etmektedir. 

 

Normal hesap dönemi bir takvim yılıdır(Vergi Usul Kanunum.174). 

Kayıtlar hesap dönemi sonunda kapatılır. Bu bir yıllık dönem itibariyle 

işletmenin kar-zarar durumu tespit edilerek ertesi hesap yılı dönemi başı olan 

takvim yılı başında kayıtlar tekrar açılır. 

 

Vergi sistemimizde gelirin vergilendirilmesinde takvim yılı esası genel 

kural olmakla beraber bu genel kuralın istisnaları da mevcuttur. Bu istisnalar 

bazıları şunlardır70; 

-Yılara yaygın inşaat işleri 

-Peşin alınan kiralar 

-Yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlar 

-Ölüm ve memleketi terk halleri 

                                            
70 BAĞDINLI, KURT, ATABEY, KIRLI, a.g.e., s.4 
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(3). Gelir Elde Edildikten Sonra Vergilendirilmelidir. 
 
 
 

Kazanç ve iratların gelir vergisine tabi tutulabilmesi için elde edilmiş 

olması şarttır. Elde etme kural olarak kazanç ve iradın kişinin hukuki tasarrufu 

altına girmiş olmasını ifade etmektedir Kişinin söz konusu kazanç ve iradı 

harcamalarında kullanabilmesi, bunlarla borçlarını ödeyebilmesi kazanç ve 

iradın hukuki tasarrufu altına girdiğini gösterir71. 

 

 Gelirin elde edilmesi doktrinde başlıca iki esasla açıklanmaktadır. 

Bunlar “tahsil esası” ve  “tahakkuk esası”dır. 

 

 Tahsil esası; gelirin en belirgin elde etme şekli olduğu kabul edilir. Bu 

esasa göre kazanç ve iratların nakden veya hesaben tahsil edilmiş olması 

halinde gelir elde edilmiş sayılır72. Örneğin kazanç ve iradın vergi 

yükümlüsüne nakden ödenmesi veya yükümlünün banka hesabına yatırılması 

nakden tahsil hükmündedir. 

  

Tahakkuk esasına göre lehine tahakkuk yapılanın mal varlığına fiilen 

maddi bir değer girmemekle birlikte kayıt ve hesap sistemi itibariyle 

alacaklarda bir artış meydana gelmişse gelir elde edilmiş sayılır. Başka bir 

değişle kişinin alacağı mahiyet ve tutar olarak kesinleşmiş ancak bu alacak 

kendisine nakden ödenmemiş veya banka hesabına yatırılmamış olsa bile gelir 

elde edilmiş sayılır. Bu sebeple tahakkuk esasına kaydenveya  hesaben tahsil 

adı da verilmektedir73. Bu durumda ödeme yapılan kişinin ödenen şey 

üzerinde fiili bir tasarruf imkanı bulunmamakla birlikte, hukuki bir tasarruf 

yetkisi doğmaktadır. 

                                            
71 AbdurrahmanAKDOĞAN, Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, Ankara, Gazi Kitapevi,2001, s.92 
72 PEHLİVAN, a.g.e.,s.169 
73 ŞENYÜZ, a.g.e,, s.9 
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 Gelir vergisinin konusuna giren bir takım kazanç ve iratlar tahsil esasına 

göre, bir kısmı ise tahakkuk esasına göre elde edilmiş sayılır. Örneğin; ticari ve 

zirai kazançlarda gelirin elde edilip edilmesi tahakkuk esasına göre 

belirlenmekte iken serbest meslek kazançları ile taşınmaz sermaye iratlarında 

gelirin elde edilip edilmediği ise tahsil esasına göre belirlenmektedir. Bu 

nedenle ticari faaliyet sonucu elde edilen gelir fiilen tahsil edilmemiş olsa bile 

(vadeli satışlarda olduğu gibi) vergilendirilmektedir. Öte yandan serbest meslek 

kazançlarının verilendirilebilmesi için hak sahibinin kazancı fiilen elde etmesi 

gerekmektedir. Örneğin avukatın yaptığı vekâlet sözleşmesinden dolayı 

müvekkilinden alacağı ücreti tahsil etmesi gerekir bu kazancın (ücretin) 

vergilendirilebilmesi için.  

 
 
 

(4). Gelirin Gerçek ve Safi Olması Gerekir. 
 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 2.maddesinde “Bu Kanunda aksine hüküm 

olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi 

miktarları ile nazara alınır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümden 

anlaşılacağı üzere vergilendirilecek gelirin gerçek ve safi olması esastır. 

 

 Gelir vergisinin ana ilkelerinden olan “gelirin gerçek olması ilkesi”; 

çeşitli ücret, kazanç ve iratlarda gelirin ancak gerçek işlemlerin kaydedilerek 

(belgelendirilerek) hesaplanmasını öngörmektedir. Bu nedenle gelir ancak 

iktisadi işlemlerin genel kayıt düzenine (muhasebe sistemine) bağlanması ile 

belirlenebilir74. Yani gelirin tespiti az veya çok bir muhasebe düzenini zorunlu 

kılar. Ancak gelirin bu gerçek usulde tespitinin güç ve masraflı olduğundan  

bazı istisnai durumlarda (özellikle düşük gelirler) gerçek dışı usullerle (götürü 

usulü) belirlenmektedir. 

                                            
74 BAĞDINLI, KURT, ATABEY, KIRLI, a.g.e., s.5 
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 Gelirin safi olması ise gayrisafi gelirin elde edilmesi sırasında yapılan 

harcamaların o gayrisafi giderden düşülmesi anlamına gelir75. Gelir Vergisi 

Kanununda her gelir unsuru itibariyle gayrisafi hasılatın ve kanunen 

indirilecek giderlerin neler olduğu açık olarak belirtilmiştir.Kazanç ve iratların 

vergilendirilmesi esnasında bu gelir unsurlarının ve gider unsurlarının kanun 

hükümlerine göre bulunması büyük önem taşır. Aksi durumda safi tutar hatalı 

olarak(eksik veya fazla) hesaplanır.  

 

Eğer bir gelir unsuru ile elde edilen gayrisafi gelir o gayrisafi gelir elde 

edilirken kanunen o gayrisafi gelirden indirilebilecek giderlerden fazla işle 

ortada kar(doğal olarak vergilendirmeye konu olabilecek gelir), aksi ise zarar 

vardır. 

 

Gelir vergisi hakkında kısaca bilgi verdikten sonra kat karşılığı inşaat 

işlerinde arsa sahibinin gelir vergisi mükellefi olup olamayacağı hakkında 

inceleme yapmaya geçebiliriz. Daha öncede belirttiğimiz üzere kat karşılığı 

inşaat işinde arsa sahibi için iki durumda gelir vergisi mükellefi olma olasılığı 

vardır. Birincisi arsa sahibinin sözleşmede kararlaştırılan arsa payını 

müteahhide devretmesi durumu, ikincisi ise sözleşme gereği müteahhit 

tarafından inşa edilen ve kendisine teslim edilen katları satması durumu. 

 

 

2. Arsa Sahibinin Arsa Payını Müteahhide Devrinden 

Doğan Vergi Yükümlüğü 
 

 

a. Genel olarak 
 
 

                                            
75 ŞENYÜZ a.g.e.,s.12 
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Kat karşılığı inşaat işleri Vergi İdaresi tarafından “trampa” olarak 

nitelendirilmektedir76. Bu nitelendirmeye göre arsa sahibi arsasını müteahhide 

satmakta ancak kaşlığında mutad olduğu üzere para değil kat (bağımsız 

bölüm) almaktadır. Bu sebepten Vergi İdaresi tarafından kat karşılığı inşaat 

işlerinde arsa sahibinin müteahhide arsa devri aslında satış olduğu ve bir 

kazanç elde edildiği kabul edilmektedir. 

 

 Öte yandan Danıştay verdiği kararlarda bu görüşü benimsemediğini 

göstermektedir. Danıştay; kat karşılığı inşaat işlerini arsa sahibi açısından 

“arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik” bir muamele olarak görmekte ve 

hukuki nitelendirilmesini ise tamamen kendine özgü(suigeneris) işlem olarak 

kabul etmektedir77. Bu kabul ortaya arsa sahibi açısından vergilendirilmeme 

sonucunu çıkarmaktadır. 

 

 Doktrinde ise Kat Karşılığı inşaat işlerinin  “trampa” niteliğinde olduğu 

ağırlıklı olarak kabul edilse bile farklı düşünen yazarlar da mevcuttur78. 

 

 Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin arsa payını devretmesi 

işlemin hukuki nitelendirilmesi farklı olduğundan, arsa sahibi açısından bu 

işlem nedeniyle vergi borcu doğup doğmayacağı da tartışmalı olmaktadır. 

  

 

b.Arsa Sahibinin Kazancının Niteliği  
 

 

                                            
76 Bkz.16.12.1988 tarih ve 20021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30.Seri Nolu   KDV Genel Tebliği 
77 Danıştay 11. Dairesi’nin 09.12.1999 günlü ve E:1999/3027, K:1999/4846 sayılı kararı “….Bütün bu 
açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, bir kişinin bağımsız bölüm edinme karşılığında arsasını müteahhide 
vermesi ve inşa edilen binadan kat sahibi olması olayı, hukuki açıdan bir çok işlemi içeren ve arsanın 
değerlendirilmesi amacına yönelik, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanmasını da gerektiren, 
tamamen kendine özgü  (suigeneris) bir hukuki muamele olarak nitelendirilebilir. Varsayıma ve 
benzetmeye dayanılarak yapılan bir vergilendirme ise, verginin kanunilik ilkesi ile bağdaşmaz…” 
Danıştay internet sitesi Erişim  (http://www.danistay.gov.tr/kerisim) 06.01.2010 
78 TURUT, a.g.e., s.196 
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Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin arsa payını müteahhide 

devrinin gelir getirici bir muamele olduğu ve vergiye tabi olduğu genel olarak 

kabul edilmektedir. Vergi İdaresi ve genel olarak doktrin bu fikirde olmasına 

rağmen bu hususta tam bir fikir birliğinden söz edemeyiz. Özellikle yukarıda 

değinildiği üzere konuyla ilgili yasal bir düzenlenin olmayışı ve Danıştay’ın 

konuya farklı yaklaşımı tartışmalara sebep olmaktadır. Bu tartışmalar en yoğun 

olarak sözkonusu kazancın mahiyetinin ne olacağı hususunda yaşanmaktadır.  

 

Arsanın ticari bir işletmenin aktifinde kayıtlı olması durumunda kazancın 

mahiyeti hususunda tereddüt yoktur. Çünkü arsa ticari işletmeye dahilse bu 

devirden elde edilen kazanç “ticari kazanç” mahiyetinde olacaktır79. Ticari 

işletme kurum vasfında ise bu defa yine 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 6.maddesinin 2.fıkrasında yer alan hüküm gereği kurumların her 

türlü kazanç “ticari kazanç” sayıldığından kurumun aktifindeki arsanın 

devrinden doğan kazanç “ticari kazanç” olacaktır. Ancak arsanın özel 

mülkiyete dahil olduğu (yani bir gerçek kişiye ait olduğu) hallerde ortaya çıkan 

kazancın mahiyeti tartışmalıdır.  

 

Türk hukuk sisteminde taşınmaz satışından elde edilen gelir ya “ticari 

kazanç” sayılmakta ya da “diğer kazanç ve iratlar” arasında sayılmaktadır. Kat 

karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibi tarafından arsanın devrinden kaynaklanan 

kazanç bu iki kazanç türünün de özelliklerini taşımaktadır. Burada asıl 

belirleyici unsur kazancın “devamlılık” unsuru olmaktadır. Yani arsa sahibi bu 

işi devamlı suretle yapmakta ise elde ettiği kazanç “ticari kazanç” olarak 

nitelendirilecek, bu işi arızi şekildeki gerçekleştirmiş ise bu defa elde ettiği 

kazanç “değer artış kazancı” olarak vergilendirilecektir. Ancak faaliyetin 

devamlı olarak mı yahut arızi olarak mı yapıldığının tespiti her zaman kolay 

                                            
79Y.GökhanSARI, Arsa Sahiplerinin Arsaları Karşılığında Aldıkları Gayrimenkullerin 
Vergilendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, S. 140, s.88 
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değildir80. Çünkü arızi ticari faaliyetin tanımı Ticaret Kanununda yahut Gelir 

Vergisi Kanununda yapılmamıştır.    

 
 
 

c.Arsa Sahibi Açısından Vergiyi Doğuran Olay  
 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 19.maddesinde “vergi alacağı vergi kanunlarının 

vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumunun tekemmülü ile 

doğar.” hükmü gereği, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle devlet adına 

vergi alacağı, mükellef açısından vergi borcu doğar. Vergiyi doğuran olayın 

vuku bulmasıyla vergiyle ilgili yükümlülükler de başlar. Bu tarih; verginin 

dönemi, tarh zamanaşımı süresinin başlaması ve bir kısım şekli ve maddi 

ödevlerin yerine getirilmesi açısından önem taşımaktadır. 

 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “.. Gelir bir gerçek 

kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” 

hükmünden gelir vergisinde vergiyi doğuran olayın gelirin elde edilmesine 

bağlandığı sonucu çıkarılmaktadır.  

 

Yukarıda da değinildiği üzere gelirin vergilendirilebilmesi için gelirin elde 

edilmesi şarttır. Yine değinildiği üzere Gelir Vergisi Kanununda elde etme bazı 

gelir türlerinde (örneğin değer artış kazancı) “tahsil esasına”;  bazı gelir 

türlerinde (örneğin ticari kazanç)“tahakkuk esasına” göre belirlenmektedir. Bu 

sebepten konumuz açısından yani arsa sahibinin arsa payını müteahhide 

devrinde ortaya çıkan gelirin elde edilme zamanı bu devrinde elde edilen 

gelirin nitelendirilmesine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. 

 

                                            
80Yılmaz ÖZBALCI,Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara, Oluş Yayıncılık, 2002, 
s.67 
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Arsa sahibinin arsa payının müteahhide devrinde ortaya çıkan kazancın 

“değer artışı kazancı” olarak nitelendirilmesi durumunda, gelirin elde edilme 

zamanı “tahsil esasına” göre belirlenmesi gerekecektir. Buna göre kat karşılığı 

inşaat işlerinde arsa sahibi arsa payını müteahhide devri karşılığında kat 

(bağımsız bölüm) aldığından, katların (bağımsız bölümlerin) inşaat biterek arsa 

sahibine teslim edilmesiyle arsa sahibi açısından vergi borcu, devlet açısından 

vergi alacağı doğmuş olmaktadır.  

 

Arsa sahibinin arsa payının müteahhide devrinde ortaya çıkan kazanç 

“ticari kazanç” olarak nitelendirilmesi durumunda gelirin elde edilme zamanı 

“tahakkuk esasına” göre belirlenecektir. Buna göre vergilendirilecek kazanç 

arsa sahibi arsa payını tapuda müteahhide devretmesi ile doğmaktadır. Bu 

aşamada genelde arsa sahibi henüz katlar inşa edilmediğinden devir 

karşılığında fiili bir karşılık alamamakta ancak arsa sahibi için bir alacak (kat 

alacağı) tahakkuk etmektedir. 

 

 Öte yandan uygulamada arsanın müteahhide devri sözleşmede farklı 

zamanlar olarak gösterilebilmektedir. Örneğin arsanın müteahhide devri, 

inşaatın başında olabileceği gibi inşaatın ortasında yada inşaat bittikten sonra 

gerçekleştirilebilir. İnşaatın başında veya ortalarında yapılan devirlerde ortada 

kat olmadığından alacak tahakkuk etmiş iken, inşaat bittikten sonra arsa payı 

devir edilirse alacak tahsil edilmiş olmaktadır. 

 

 

d. Arsa Sahibi Açısından Verginin Matrahı  

 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelirin safi tutarının vergiye tabi 

tutulduğuna yukarıda değinmiş idik. Arsa sahibi açısından da arsanın 

devrinden doğan gelirin safi tutarı vergilendirilecektir.  Burada da arsanın 
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devrinin değer artışı kazancı ve ticari kazanç sayılmasına göre farklı matrah 

belirleme usulleri ortaya çıkmaktadır81. 

  

Arsa sahibinin arsa payının müteahhide devrinde ortaya çıkan gelirin 

“değer artışı kazancı” olarak nitelendirilmesi durumunda, gelirin safi tutarının 

diğer bir değişle verginin matrahının belirlenebilmesi için öncelikle devir 

bedelinin yani gayrisafi gelirin tutarının belirlenmesi gerekmektedir. Akabinde 

bu tutardan arsanın maliyet bedeli devir nedeniyle arsa sahibince yapılan 

giderler ve son olarak ödenen vergi ve harçlar düşülmek suretiyle safi tutar 

ortaya çıkarılacaktır.   

  

Arsa sahibinin arsa payının müteahhide devrinde ortaya çıkan gelirin 

“ticari kazanç” olarak nitelendirilmesi durumunda, safi tutarın(vergi matrahının) 

belirlenmesi daha kolay olmaktadır. Zira burada arsa bir iktisadi işletmenin 

aktifinde kayıtlı olduğundan, arsa devri sonucu elde edilen hasılattan arsanın 

işletmenin aktifinde kayıtlı olan değerinin ve diğer giderlerin düşülmesiyle safi 

tutar ortaya çıkar. 

 
 
 

e.Arsa Sahibi Yönünden Özellik Arz Eden Bazı Durumlar 
 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80.maddesi 6. bendinde“İktisap şekli 

ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci 

fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde 

vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve 

hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından 

doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis 

ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış 

sayılır.).Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve 

                                            
81 TURUT, a.g.e., s.221 
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hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, 

takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak 

konulmasını ifade eder.Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, 

menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından 

sağlananlar hariç, 6.000 Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır”. 

hükmüne yer verilmiştir. Bu madde hükmüne göre arsa sahibinin arsa payının 

müteahhide devrinde ortaya çıkan gelirin “değer artışı kazancı” olarak 

nitelendirilmesi halinde; “iktisap şekli”, “elde tutma süresi” ve “elde edilen 

kazancın tutarı” gibi bazı özellikli durumlarda arsa devrinden elde edilen gelir 

kısmen veya tamamen vergilendirme dışında kalabilmektedir. Bu hallere 

kısaca değinmekte fayda görmekteyiz. 

 
 

(1). Arsa Sahibinin Devrettiği Arsayı İvazsız Elde Etmiş Olması Hali  
 

 

Değer artışı kazançlarının sayıldığıGelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 

80.maddesinden taşınmazların elden çıkartılmasında elde edilen kazancın 

vergilendirilebilmesi için sözkonusu taşınmazların bir ivaz karşılığı elde edilmiş 

olmalarının gerektiği anlaşılmaktadır. Yani taşınmazın elden çıkarılmasında 

meydana gelen değer artışının vergilendirilmesi için ilk şart taşınmazın satın 

alma, trampa gibi bir ivaz karşılığında elde edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla 

ivazsız kazanılan örneğin bağış yoluyla veya miras yoluyla elde edilmiş 

arsanın kat karşılığı inşaat işinde sözleşme gereği müteahhide devrinde elde 

edilen gelir vergilendirilmeyecektir. 

 

 İvazsız elde edilen taşınmazların elden çıkarılmasında elde edilen 

değer artış kazancının vergilendirilmeme nedeninin bu tür ivazsız intikallerin 

Veraset ve İntikal Vergisine tabi olmasıdır. Çünkü ivazsız elde edilen bu 

taşınmaz zaten bir vergiye tabi tutulduğundan tekrar vergilendirilmesi mükerrer 
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vergilendirme yol açacağından kanun koyucu tarafından uygun 

bulunmamıştır.82 

  

Sonuç olarak kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibi, arsayı miras veya 

bağış gibi ivazsız olarak elde etmiş ise; bu arsanın kat karşılığı inşaat 

sözleşmesi gereği müteahhide devrinde elde etmiş olduğu değer artış kazancı 

vergiye tabi değildir. 

 

 

(2). Arsa Sahibinin Elde Ettiği Kazancın Vergiden İstisna Olan Kısmı 
 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80.maddesine göre bir takvim 

yılında elde edilen değer artışı kazancının (menkul kıymet ve diğer sermaye 

piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) 6.000,0083 Türk 

Lirası gelir vergisinden muaftır. Buna göre arsa sahibinin müteahhide devrettiği 

arsa payı nedeniyle elde ettiği değer artış kazancı bu miktardan düşük ise arsa 

sahibi için vergilendirme sözkonusu olmayacak, elde ettiği kazanç bu 

miktardan fazla ise kazancın bu kadarlık kısmı vergiden muaf olacaktır. 

 

 

(3). Arsa Sahibinin Arsayı Elde Tutma Süresi 
 

 

Arsa sahibinin arsa payını müteahhide devrettiğinde elde ettiği kazancın 

değer artışı sayılması halinde bu kazancının vergilendirilmesinde bir diğer özel 

durum taşınmazın elde tutma süresine göre öngörülmüştür. Taşınmazda 

ortaya çıkan değer artışının vergilendirilebilmesi için bu değer artışının belli bir 

süre içerisinde gerçekleştirilmiş olması şartı aranmaktadır. Değer artış 

kazancının vergilendirilmesi için belli bir süre sınırı konmasının nedeni bu süre 

                                            
82 TURUT a.g.e., s.223 
83  Bu tutar 2009 yılı için 7.600 TL olarak uygulanacaktır. 
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içindeki satışların kazanç sağlama amacı ile yapılmış olduğu varsayımından 

dolayıdır. 

 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. Maddesine göre taşınmazda 

meydana gelen değer artış kazancının vergilendirilebilmesi için değer artış 

kazancının taşınmazın iktisabından beş yıl84 içerisinde elde edilmiş olması 

gerekmektedir. Eğer taşınmazın iktisap edilmesi ile elden çıkarılması 

arasındaki süre beş yılı aşmakta ise bu taşınmazın devrinden kaynaklanan 

gelir değer artış kazancı sayılmayacak ve vergiye tabi tutulmayacaktır. 

 

 Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa payını müteahhide devreden arsa 

sahibi bu arsayı devir tarihinde geriye doğru beş yıldan daha fazla süredir 

elinde tutmakta ise bu devirden elde ettiği gelir vergiye tabi tutulmayacaktır. 

 
 
 

3.Arsa Sahibinin Elde Ettiği Katları Satışı Sonucunda Doğan 

Gelir Vergisi Yükümlülüğü 
 

 

a.Genel Olarak 
 
 

Kat karşılığı inşaat işinde arsa sahibi arsasının bir kısmını müteahhide 

devretmekte karşılığında müteahhidin yaptığı katlardan bir kısmını almaktadır. 

Bu fiili işleyişte arsa sahibi açısından iki durumda vergi yükümlüsü olma 

durumu sözkonusuolduğunu belirtmiştik. Birincisi yukarıda değinildiği üzere 

arsa payının müteahhide devri esnasında arsa sahibinin elde ettiği kazanç 

yüzünden vergi yükümlüsü olmas durumudur. İkinci durum ise arsa sahibinin 

devrettiği arsalar sebebiyle elde ettiği katları elden çıkarması sebebiyle elde 

ettiği kazancın vergilendirilmesi.  

                                            
84 01.01.2007 yılından önce iktisap edilen taşınmazlarda bu süre 4 yıl idi. 



 58

 

Yukarıda birinci duruma ilişkin açıklamalarda bulunulduğundan 

çalışmanın bu kısmında ikinci duruma yani arsa sahibinin arsa payı karşılığı 

iktisap ettiği katların satışı halinde elde ettiği kazancın vergilendirilmesine 

ilişkin açıklamalar yapılacaktır. 

  

Arsa sahibi arsa payına karşılık aldığı bu katları değişik şekillerde 

değerlendirebilir. Dilerse bu katları mesken olarak kullanır dilerse kiraya verir 

dilerse de satar yada bağışlar. Arsa sahibinin arsa payı karşılığı iktisap ettiği 

katların satışı halinde elde ettiği kazancın vergiye tabi olup olmadığı 

hususunda da yasada bir düzenleme yoktur. Yine bu sebepten Vergi İdaresi ile 

Danıştay arasında görüş ayrılıkları mevcut olup buda vergi mükellefi açısından 

sıkıntılara sebep olmaktadır. 

 

Buradaki temel sorun arsa sahibinin elde ettiği katların yeni bir iktisap 

olup olmadığıdır. Bunun yanı sıra katların iktisap tarihi, satıştan elde edilen 

gelirin niteliği (değer artışı kazancı mı yoksa ticari kazanç mı olduğu) ve vergi 

matrahı diğer tartışmalı olan hususlardır. 

 
 
 

b.Arsa Sahibinin Arsa Karşılığı Aldığı Katların 

Yeni Birİktisap Olup Olmadığı 
 

  

Arsa sahibinin müteahhide devrettiği arsa payına karşılık aldığı katların 

yeni bir iktisap olup olmadığı özellikle gerçek kişi arsa sahibinin vergi 

yükümlüsü olup olmayacağı ve olacaksa ne şekilde vergilendirileceği 

hususlarında büyük önem taşımaktadır. Örneğin elde edilen katlar yeni bir 

iktisap sayılır ise 5 yıllık yasal sürenin hesabında arsanın elde edilme tarihi 

değil katların elde edilme tarihi esas alınacaktır. Yine elde edilen katlar yeni bir 

iktisap sayılır ise arsanın ivazsız elde edildiği durumlarda arsanın karşılığında 

alınan katların ivazsız elde edilen arsanın devamı olarak görülmeyeceğinden 
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ve buradan elde edilen kazanç diğer şartların varlığı halinde değer artış 

kazancı olarak kabul edilerek vergilendirilecektir.  

 

 Doktrinde arsa sahibinin müteahhide devrettiği arsa payına karşılık 

aldığı katların yeni bir iktisap olduğu yönünde ağılıklı bir görüş mevcuttur85. 

 

Vergi İdaresinin bu konuda tebliğ bazında bir görüşü mevcut değildir. 

Ancak konuyu verdiği muktezalar ile yönlendirmeye çalışmaktadırlar. 

 

Vergi İdaresinin kat karşılığı inşaat işlerinde birbirinden ayrı iki 

teslimin(satışın) olduğu, bunlardan ilkinin arsa sahibinin arsasını müteahhide 

teslimi ikincisinin ise müteahhidin bir kısım katları(bağımsız bölümleri) arsa 

sahibine teslimi olduğu ve bu karşılıklı teslimleri “trampa” niteliğinde olduğu 

yönünde istikrar kazanmış bir görüşünün olduğunu belirtmiştik. Bu görüş 

doğrultusunda müteahhit tarafından arsa sahibine teslim edilen diğer bir 

ifadeyle satılan katların arsa sahibi açısından yeni bir iktisap olduğu 

söylenebilir.  

  

Nitekim Vergi İdaresi tarafından verilen muktezalarda bu görüş kendini 

göstermekte. Örneğin Vergi İdaresince verilen bir muktezada “….Genel olarak 

şahsi ihtiyaç veya servetin korunması amacı ile alınan gayrimenkullerin elden 

çıkarılmasından doğan kazançların Gelir Vergisi Kanunu’nun değer artışı 

kazançlarını düzenleyen Mükerrer 80. maddesi hükümleri çerçevesinde 

vergilendirilmesi gerekir. Burada alım-satım işlemlerindeki amaç, kazanç elde 

etme değil, bir ihtiyacın giderilmesi veya servetin korunmasıdır.  

Öte yandan, arsa sahibinin arsasının üzerine kat karşılığı inşaat 

yapılması, gayrimenkulün vasfını değiştireceği gibi, inşaat sonucu, arsa 

sahibine teslim edilen daire ve işyeri gibi gayrimenkulün bağımsız bölümlerinin 

                                            
85ÖZBALCI,a.g.e., s.642 
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tapuya tescil veya fiilen teslim alınma tarihinin yeni bir iktisap (edinme) olarak 

dikkate alınması gerekir.”86denilerek bu husus açıkça ortaya konulmuştur  

  

Danıştay ise bir gerçek kişinin müteahhit ile kat karşılığı inşaat 

sözleşmesi imzalayarak bu sözleşme gereği arsa payının bir kısmını 

müteahhide devretmesi ve kaşlığında müteahhit tarafından yapılan katlardan 

almasını tamamen kendine özgü kuralları olan yani “suigeneris” bir işlem 

olarak görmekte ve bu işlemi trampa olarak kabul etmemektedir.  

 

Ancak Danıştay’ın arsa sahibinin müteahhide devrettiği arsa payına 

karşılık müteahhitten aldığı katların yeni bir iktisap olup olmadığı hususundaki 

görüşü çelişkilidir.  

 

Danıştay bazı kararlarında (özellikle Danıştay 3.Dairesi) arsa sahibinin 

müteahhide devrettiği arsa payına karşılık müteahhitten aldığı katların yeni bir 

iktisap olduğu kabul etmişken87 bazı kararlarında ise aksine bir tutum 

sergilemiştir88. Bununla beraber Danıştay’ın arsa karşılığı alınan katların arsa 

                                            
86GİB İVDB’nın B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK Mük.80sayılı muktezası, İVDB’nın internet sitesi (erişim) 
(http://www. ivdb. gov.tr /Mukteza)  27.12.2009  
87Dan.3.D.’nin 1.10.2003 tarih ve E:2001/1398,K:2003/4493 sayılı kararında  “…Farklı yıllarda satın 
alınıp, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak müteahhide arsa teslimi, yeni bir hukuki işlemdir. 
Bu sözleşmeden dolayı edinilen bağımsız bölümlerin satılmasına bağlanacak hukuki sonuç söz konusu 
işleme dayanılarak belirlenebilir. Bu şekilde edinilen bağımsız bölümlerden 10 adedinin 1999 yılında 
elden çıkarılması, gayrimenkul alım satımıyla devamlı olarak uğraşıldığına karine teşkil etmektedir. 
Satın aldığı arsayı arsa olarak satmadığı tartışmasız olan davacının bağımsız bölüm satışının arsanın 
satın alınmasından dört yıl geçtikten sonra yapılmasının bu durumu değiştirici bir yönü 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla aynı takvim yılında 10 bağımsız bölüm satışının kazanç sağlama amacı 
dışında kalan hangi nedenle yapıldığını kanıtlayamayan davacının bu faaliyeti nedeniyle elde ettiği 
kazancın, ticari kazanç olarak vergilendirilmesine ilişkin tüm koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, 
tarhiyatın kaldırılması yolundaki vergi mahkemesi kararında hukuka uygunluk 
görülmemiştir..”denilmiştir. Danıştay İnternet Sitesi erişim (www.danistay.gov.tr) 28.12.2009 
88 Dan VDDGK’nun 22.04.2005 tarih ve E:2005/46,K:2005/103 sayılı kararında “Aydın Vergi 
Mahkemesi 9.5.2001 günlü ve E:2000/705, K:2001/251 sayılı kararıyla; üzerine konut ve işyeri inşa 
edilen gayrimenkulün davacı tarafından veraset yoluyla iktisap edildiği, …. gayrimenkulün iktisabında 
ticari amaç bulunmadığı ve servetin değerlendirilmesi amacıyla arsa üzerine inşaat yapıldığı, bu yolla 
servet biçim değiştirdiğinden ticari nitelik taşımayan faaliyetin arızi ticari kazanç olarak da 
vergilendirilemeyeceği sonucuna varıldığından, tarhiyatta yasaya uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle 
vergi ve cezaları kaldırmıştır.Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Üçüncü 
Dairesi 17.9.2003 günlü ve E:2001/3478, K:2003/4056 sayılı kararıyla; ivazsız olarak iktisap olunan 
arsa üzerine bina yapılması ya da ivazsız iktisap olunan binanın yıkılarak yerine bina yapılması sonucu 
ortaya çıkan yeni binanın, arsa bedelinden daha yüksek bir inşaat maliyeti içerdiğinden artık 
karşılıksız edinilmiş bir mal olmadığı, böyle bir ivaz karşılığı edilenilen uyuşmazlığa konu olan binada 
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sahibi açısından yeni bir iktisap olmadığı “servetin biçim değiştirdiği” yönündeki 

kararlarının son yıllarda istikrar kazanmaya başladığını da söyleyebiliriz. 

 

Sonuç olarak kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin müteahhide 

devrettiği arsa payı karşılık müteahhitten aldığı katların yeni bir iktisap 

olduğunun kabulü akla daha yatkın görünmektedir. Çünkü arsa sahibi 

aktifindeki bir değeri elden çıkararak yeni bir değeri aktifine katmaktadır. 

 
 
 

c.Arsa Sahibinin Kazancının Niteliği 
 

 

Arsa payı karşılığında alınan katların satışından elde edilen kazancın 

mahiyetinin tespiti arsa sahibinin gerçek kişi olması durumunda önem arz 

etmektedir. Çünkü arsa ticari bir işletmenin aktifinde kayıtlı ise bunun 

karşılığında müteahhitten alınan katların satışından elde edilen gelir “ticari 

kazanç” niteliğinde kabul edilir ve bu hususta tartışma yoktur.    

 

Tekrar belirtmek gerekir ki arsa sahibinin kazancının niteliğinin 

belirlenmesinde kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin arsa payı karşılığı 

müteahhitten devraldığı katların yeni bir iktisap olup olmadığı önemlidir. Çünkü 

eğer yeni bir iktisap olduğu anlayışı kabul edilirse arsa sahibinin bu kendisine 

                                                                                                                            
yer alan bağımsız bölümlerin kat irtifakı şeklinde değişik tarihlerde elden çıkarılmış olması nedeniyle 
devamlılık unsurunun oluştuğu, kazanç sağlama amacı dışında satış yapıldığı iddiasının da 
kanıtlanamadığı, davacının bu faaliyeti nedeniyle elde ettiği kazancının ticari kazanç olarak 
vergilendirilmesine ilişkin tüm koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, takdir olunan matrahın hukuka 
uygun olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, tarhiyatın kaldırılması 
yönünde verilen kararda isabet görülmediği, gerekçesiyle kararı bozmuştur. Bozma kararına uymayan 
Aydın Vergi Mahkemesi 21.9.2004 günlü ve E:2004/496, K:2004/469 sayılı kararıyla, ilk kararında ısrar 
etmiştir.Vergi dairesi müdürlüğü tarafından tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek ısrar 
kararı temyiz edilmiştir. Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler 
incelendikten sonra gereği görüşüldü:Aydın Vergi Mahkemesinin 21.9.2004 günlü ve E:2004/496, 
K:2004/469 sayılı ısrar kararı, dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun 
bulunmuş ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın bozulmasını gerektirecek durumda 
görülmemiştir”hükmü yer almıştır. Danıştay Dergisi sayı:110 s.77, ayrıca benzer bir karar da 
Dan.VDDGK’nun 2.7.1993 tarih ve E:1993/36,K:1993/78 sayılı kararıdır,Danıştay Dergisi 
S.89,1995,s.145; 
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düşen katları yeni bir tarihte satın almış olduğu da kabul edilecektir. Bu 

durumda yeni iktisap edilen taşınmazın elden çıkartılmasına ilişkin vergileme 

esasları uygulanacaktır. 

 

 Oysa yeni bir iktisap olarak kabul edilmez ise bu defa arsa payı 

karşılığında edinilen katların çok daha önce iktisap edilmiş arsanın şekil 

değiştirmiş hali olarak değerlendirilecektir. Bu durumda da katların satışı ise 

daha önce alınmış arsanın satışı olarak değerlendirilip buna göre vergileme 

yapılacaktır. 

 

 Gelir Vergisi Kanunu’nda gerçek kişilerin satın alma veya inşa etmek 

suretiyle elde ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazanç belli 

şartlarda “diğer kazanç ve irat (değer artış kazancı)” yine belli şartlarda “ticari 

kazanç” sayılır. Burada kazancın niteliğinin tespitinde en önemli ayırımın 

faaliyetin “devamlılık” unsuruna sahip olup-olmadığı hususu olduğunu önceki 

kısımda belirtmiştik. Bununla beraber faaliyetin bir “ticari bir organizasyon” ile 

yapılıp yapılmaması ve faaliyette “kazanç sağlama gayesinin” olup olmaması 

diğer önemli kriterlerdir89. 

 

 Arsa sahibinin arsa payı karşılığında elde ettiği katların satışından 

doğan kazacın;  ticari kazanç sayılabilmesi için arsa sahibinin bu faaliyetin 

“ticari bir faaliyet” olarak nitelendirilebilmesi gerekir. Faaliyetin de “ticari 

faaliyet” olarak nitelendirilebilmesi için de; faaliyetin devamlı olması, emek-

sermaye organizasyonuna dayanması ve kazanç sağlama amacının olması 

gerekmektedir90. Ortada ticari bir organizasyon varsa ortaya çıkan kazanç 

ticari kazanç sayılacağından91, kazancın mahiyeti hususunda bir tereddüt 

yaşanmayacaktır. 

 

                                            
89 TURUT a.g.e.,s.257 
90 TURUT, a.g.e., s.257 
91  YılmazÖZBALCI, Katma Değer Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara, Oluş 
Yayıncılık, 2002, s.69 
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 Vergi İdaresi’nin ticari bir organizasyonun varlığının açık olarak belli 

olmadığı durumlarda temel yaklaşımı; alım-satım işleri kişisel bir gereksinimin 

giderilmesi amacına veya sermayenin korunması amacına yönelik olmayıp, 

kazanç sağlama amacına yönelik ise bu faaliyetten doğan kazancı “ticari 

kazanç” olarak kabul etmek şeklindedir92.   

 

 Danıştay ticari bir organizasyonun varlığının açık olarak belli olmadığı 

durumlarda faaliyetin devamlı suretle yapılıp yapılmadığına göre kararlar 

vermektedir. Faaliyetin devamlı suretle yapılması halinde ortada ticari kazanç 

olduğu, faaliyet devamlılık arz etmiyorsa ortada vergilendirilmesi gereken bir 

kazancın olmadığı yönünde karar vermekte. Danıştay’a göre faaliyetin devamlı 

surette yapılıp yapılmadığının ölçüsü ise işlem sayısının çokluğudur. Buna 

göre Danıştay arsa karşılığı alınan katların aynı vergi döneminde ayrı ayrı 

işlemler ile ve değişik zamanlarda satılması halinde ortada “ticari kazanç” 

olduğu tek bir işlem ile satılması halinde ise bunu servetin değerlendirilmesi 

olarak görmekte vergiye konu kazancın olmadığını kabul etmektedir. 

 
 
 

c.Arsa Sahibi Açısından Vergiyi Doğuran Olay 
 
 

Vergi Usul Kanunu’nun 19. maddesinde “Vergi alacağı, vergi 

kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun 

tekemmülü ile doğar.Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu 

                                            
92GİB İVDB’nın B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-37 sayılı muktezasında “…bir organizasyon 
bulunmamakla birlikte alım-satım faaliyetlerinin bir kişisel gereksinimin giderilmesi servetin korunması 
dışında kazanç sağlamak niyet ve kastıyla yapılması halinde elde edilen gelir ticari kazanç 
sayılacaktır…. Bu kapsamda özel inşaat yapımında, gayrimenkullerin şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını 
aşmaması halinde vergiye tabi olmayacağı tabiidir..” denilmiştir. (http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza) 
27.12.2009  
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teşkil eder.” hükmüne yer verilmiş, BK’nun 182 maddesinde ise genel 

olarak satım akdi “Beyi bir akittir ki onunla bayi, satılan malı 

müşterilerin iltizam ettiği semen mukabilinde müşteriye teslim mülkiyeti 

ona nakleylemek borcunu tahammül eder.Hilafına adet veya mukavele 

mevcut değil ise bayi ile müşteri borçları aynı zamanda ifa etmekle 

mükelleftirler.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu iki kanun hükmü birlikte 

yorumlandığında taşınmaz satışlarında vergiyi doğuran olayın satıcının malı 

teslim etmesi ve alıcının ise malın bedelini ödemesi üzerine doğduğunu 

kabul etmek gerekir93. 

 

 Bu sebepten arsa sahibi açısından vergiyi doğuran olay; arsa payı 

karşılığında aldığı katların satımı(elden çıkarılması) olup bu konuda herhangi 

bir tereddüt bulunmamaktadır.  

 

 

d. Arsa Sahibi Açısından Verginin Matrahı  
 

 

Arsa karşılığı müteahhitten alınan katların satışından elde edilen 

kazancın safi tutarının (vergi matrahının), belirlenebilmesi için öncelikle arsa 

sahibine müteahhit tarafından verilen katların devir bedelinin yani “gayrisafi 

hasılatının” tespit edilmesi gerekir. Bu tutar tespit edildikten sonra bu tutardan 

katların maliyet bedelinin ve devir esnasında arsa sahibi üzerinde kalan devir 

gideri ile ödenen vergi ve harçların toplamının indirilmesi halinde arsa sahibinin 

elde ettiği safi kazanç başka bir değişle verginin matrahı ortaya çıkacaktır. 

 

 Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin müteahhitten devir aldığı 

katların “gayrisafi hasılatının” belirlenmesi sorun teşkil etmemektedir. Çünkü 

burada gayrisafi hasılat; katların satışı sonucunda arsa sahibince katları alan 

                                            
93 Şükrü KIZILOT, İnşaat Muhasebesi Vergilendirilmesi Mevzuatı ve Asgari İşçilik, Ankara, 
Yaklaşım Yayınları, 2000, s.376 
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üçüncü kişiden alınan bedeldir. Bedelin nakit olduğu hallerde gayrisafi hasılat 

nakit satış bedeli, ayın olduğu hallede ise bunun değerinin Vergi Usul 

Kanunu’nun değerleme hükümlerine tespiti öngörülmüştür.  

 

 Arsa karşılığı müteahhitten alınan katların satışından elde edilen 

kazancın safi tutarının (vergi matrahının), belirlenebilmesinde asıl sorun 

katların “maliyet bedelinin” tespit edilmesidir94. 

 

Maliyet bedelinin ne olduğu hususunda çeşitli görüşler ortaya 

atılmaktadır. Arsa sahibine düşen katların maliyet bedelinin tespitinde arsanın 

rayiç bedelinin esas alınması gerektiğini savunanlar95 olduğu gibi arsa 

sahibine kalan katların maliyet bedelinin müteahhitte devredilen arsa 

paylarının bedelinin maliyet bedeli olduğunu savunanlar96 da mevcuttur. 

 

Vergi İdaresi bu konuda çelişkili muktezalar vermiş olup Vergi İdaresinin 

bu konuda net bir tavrının olduğunun söylenmesi mümkün değildir. 

 

Danıştay’ın gelir vergisi ile ilgili uyuşmazlıklara bakan Üçüncü ve 

Dördüncü Daireleri’nin bu konudaki kararları aynı yöndedir.Danıştay Üçüncü 

Dairesi06.12.1991 tarih ve E. 1990/163, K.1991/3079 sayılı Kararı’nda“...Arsa 

karşılığı müteahhitten alınan ve aynı ay içinde satılan dairelerin iktisap bedeli, 

rayiç değeridir. Rayiç değeri ise, inşaatın tamamlandığı tarihte iktisap edilen 

dairelerin, satış değerine göre belirleneceğinden, değer artışına konu 

olabilecek bir kazançtan sözedilemez”.97derken, Danıştay Dördüncü 

Dairesi14.11.2002 tarih ve E.2001/1368, K.2002/3562 sayılı Kararı’nda 

“...Öteden beri müştereken sahip olduğu arsasına, hissedarlarla birlikte kat 

karşılığı müteahhide vererek, karşılığında daire alan kişinin; aynı yıl alıp sattığı 

                                            
94 SARI, a.g.m.,s.90 
95 KIZILOT, a.g.e., s.496 
96 Kazım YILMAZ, İnşaat Muhasebesi Vergilendirme ve Asgari İşçilik, Ankara, Ce-Ka Yayınları, 
2004, s.265  
97Şükrü KIZILOT, Miras Kalan ya da Bağış Yolu ile Edinilen Arsanın Kat Karşılığında 
Müteahhide Verilmesi, E-Yaklaşım, Mart, 2005 Erişim (http://www.yaklasim.com) 17.02.2010 
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dairenin satış bedelinin, aynı zamanda maliyet bedeli olarak kabulü gerekir. Bu 

durumda, değer artışı kazancından da sözedilemez.98”demiştir. 

 Bu iki karar incelendiğinde Danıştay’ın görüşü, arsanın karşılığı olarak 

alınan bağımsız bölümlerin yani daire ve dükkanların, inşaatın bitim tarihindeki  

rayiç bedelinin bir başka anlatımla alım-satım değerinin, daire ve dükkanların 

“maliyet bedeli” olduğu şeklindedir.Bu durumda ortaya ilginç bir durum 

çıkmakta çünkü bu kabulle gayrisafi hasılat ile maliyet bedeli aynı olduğundan 

ortada vergilendirilecek bir kazanç olmayacaktır. 

 

 
 

C.Arsa Sahibinin Kurumlar Vergisi Bakımından Vergi Yükümlülüğü 
 
 
 

1.Genel Olarak 
 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinde “ Kurum kazancı, gelir 

vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.” hükmüne yer verilerek 

Kurumlar Vergisi’nin konusunun Gelir Vergisi’nin konusuna giren gelir 

unsurları olduğu açık olarak belirtilmiştir. 

 

Çalışmamızın bir önceki kısmında arsa sahibinin gelir vergisi 

bakımından durumu izah edilirken aslında dolaylıda olsa arsa sahibinin 

kurumlar vergisi bakımından durumu hakkında da bilgi vermiş olduk. Arsa 

sahibi gerçek kişi ise kat karşılığı inşaat işinden dolayı elde ettiği kazanç gelir 

vergisine tabi iken; arsa sahibi kurumlar vergisi kanununda sayılan 

kurumlardan ise elde ettiği kazanç bu kanun hükümlerine göre 

vergilendirilecektir. Kazancın hukuki niteliği, verginin matrahının hesaplanması 

vb esaslar her iki kanun içinde geçerli olmaktadır. 

                                            
98 KIZILOT, a.g.m.,s.2 
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Biz de bu sebepten çalışmamızın bu kısmında kurumlar vergisi 

mükellefi olan kurumlarla ilgili kısaca bilgi verecek eğer arsa sahibi bu 

kurumlardan ise kazancının kurumlar vergisi kanununa göre 

vergilendirileceğini belirtmekle yetineceğiz. 

 

 

2.Kurumlar Vergisi Mükellefleri 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birinci maddesinde vergiye tabi tutulan 

kurumlar tek tek sayılmak suretiyle belirtilmiştir. Buna göre aşağıda yer alan 

kurumların kazançları, Kurumlar Vergisi'ne tabidir. 

 -Sermaye şirketleri, 

- Kooperatifler, 

-İktisadi kamu kuruluşları, 

- Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, 

- İş ortaklıkları  

 

Sermaye şirketleri;Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş 

olan anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile 

benzer nitelikteki yabancı kurumlardır. Bu bağlamda Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun uygulanması açısından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar da 

sermaye şirketi olarak kabul edilmektedir. 
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Kooperatifler ise Kooperatifler Yasası ile özel yasalarına göre 

kurulmuş kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri 

kapsamaktadır. 

İktisadi kamu kuruluşları; devlete, il özel idarelerine, belediyelere, 

diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri 

devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif özelliğini taşımayan ticari, 

sınai ve zirai işletmeler olarak tanımlanmaktadır. 

Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler; dernek veya vakıflara ait 

veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketi ile kooperatif 

özelliği taşımayan kuruluşlar olup, benzer nitelikteki yabancı kuruluşlar da bu 

kapsamda değerlendirilir. Bu bağlamda sendikalar dernek; cemaatler ise 

vakıf olarak kabul edilmektedir. 

İktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadi 

işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin yasa ile verilmiş 

görevler arasında bulunması, tüzelkişiliklerinin olmaması, bağımsız 

muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işlerlerinin 

bulunmaması mükellefiyetlerini etkilememektedir. Mal veya hizmet bedelinin 

sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın 

kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadi niteliğini 

değiştirmemektedir. 

İş ortaklıkları Kurumlar Vergisi Kanunu'nda tanımı yapılan kurumların 

kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin 

birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla 

kurdukları ortaklıklardan iş ortaklığı olarak mükellefiyet tesis edilmesini talep 

edenlerdir. Bunların tüzelkişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini 

etkilememektedir. 
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 Eğer kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu olan arsa yukarıda sayılan 

kurumların birine ait ise,örneğin; kurumlar vergisine tabi bir 

kooperatife99ortaya çıkan kazanç kurumlar vergisine tabi olacaktır. 

 

D.Arsa Sahibinin Katma Değer Vergisi Bakımından 

Vergi  Yükümlüğü 

  

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibi ile müteahhidin; arsa 

sahibinin arsası üzerinde tüm masraflarınmüteahhit tarafından karşılanmak 

şartıyla müteahhit tarafından inşaat yapılması, yapılan katların (bağımsız 

bölümlerin) arsa sahibi ile müteahhidin arasında paylaşılması ve arsa sahibinin 

müteahhidin uhdesi altında kalan katlara tekabül eden arsa payını müteahhide 

veya onun göstereceği kişilere devretmesi üzerine anlaştıklarını daha önce 

belirtmiştik. Bu anlaşmanın neticesinde arsa sahibi müteahhide veya onun 

göstereceği kişilere arsa payının bir kısmını devretmekte buna karşılık 

müteahhit de yaptığı katların bir kısmını arsa sahibine teslim etmekte.  

 

                                            
99GİB AVDB’nın B.07.1.G.İ.B.4.06.16.01/08/KVK-4-36 sayılı muktezasında“Adı geçen kooperatif 
tarafından verilen dilekçe ve eklerinin tetkikinden; kooperatifin başkasına ait arsa üzerine kat 
karşılığı inşaat yaparak müteahhitlik faaliyetinde bulunduğu anlaşılmış olup, Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan şartları taşımayan kooperatifin kurumlar vergisi yönünden 
mükellefiyetinin tesisi, dolayısıyla geçici vergi mükellefiyetinin de aranılacağı tabiidir. VEDOP 
kayıtlarının tetkikinden de; adı geçen kooperatifin anılan vergilerden mükellefiyetinin bulunduğu 
anlaşılmıştır. …… 
       Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6’ncı maddesinde; kurumlar 
vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden 
hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki 
hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.   
         Bu itibarla; yapı kooperatiflerinin amacı üyelerine karşılıklı yardım ve dayanışma ilkesi 
çerçevesinde konut edindirme olması ve kar gütme amacının olmaması nedeniyle kooperatif 
tarafından inşaatın tamamen bitirildiği yıl her bağımsız bölüm veya dairelerin maliyet bedeli 
bulunarak, bu bedel üzerinden arsa sahiplerine ve üyelere fatura edilmesi gerekmektedir.Ancak, 
maliyet bedeli üzerinde bir bedel ile satış yapılması halinde ise maliyet bedeli ile satış tutarları 
arasındaki fark, satışın yapıldığı yıl kazancına dahil edilerek vergilendirileceği tabidir.”görüşü yer 
almıştır. (http://www.avdb.gov.tr/Mukteza)Erişim tarihi  07.02.2010 
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Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki bu karşılıklı devir işlerinin Katma 

Değer Vergisine tabi olup olmayacağı hususunda Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nda bir düzenleme yoktur. Yine bu sebepten kat karşılığı inşaat 

işlerinin Katma Değer Vergisi bakımından vergilendirilmesi önemli tartışmalara 

ve ihtilaflara neden olmaktadır. 

  

Bu konuda temel tartışma kat karşılığı inşaat işinin “trampa” olarak 

nitelendirilip nitelendirilemeyeceği hususunda yaşanmaktadır. Bu tartışmada 

arsa sahibinin müteahhide devrettiği arsa payından dolayı KDV sözkonusu 

olup olmayacağı ile müteahhidin arsa sahibine devrettiği katlardan dolayı KDV 

doğup doğmayacağı sorununa sebep olmaktadır. Bunların yanı sıra eğer bu 

devirlerin KDV’nin konusuna girdiği kabul edilir ise her iki devir açısından da 

KDV’ni doğuran olayın gerçekleşme zamanı ve her iki devirdeki KDV’nin 

matrahının ne olacağı ayrıca sorun olmaktadır. 

  

Çalışmamızda arsa sahibinin gelir vergisi ilgili durumunu 

incelenemeden önce gelir vergisi ile ilgili olarak kısaca açıklamalarda 

bununmuş idik. Burada da arsa sahibinin Katma Değer Vergisi ile ilgili 

durumunu incelemeye geçmeden Katma Değer Vergisi ile ilgili olarak konumuz 

açısından önemli gördüğümüz bazı hususlarda açıklama yapacağız. 

 

 

 

1.  Genel Olarak Katma Değer Vergisi 
 
 

a. Katma Değer Vergisinin Konusu 
 
 
 Katma Değer Vergisi genel olarak mal ve hizmetlerin tedavülü 

üzerinden alınan bir vergidir. İdealinde ekonomideki her türlü mal ve hizmet 
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hareketinin kapsanması hedeflenir. Ancak vergileme tekniğinin gerekleri, 

kapsamın bu derece geniş tutulmasını önler100.  

  

Bu gereklilik, Katma Değer Vergisi Kanunumuzun düzenlenmesinde 

de dikkate alınmış ve verginin konusu; üçlü bir ayırım içinde adı geçen 

Kanunun 1.maddesinde “Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma 

değer vergisine tabidir: 

1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde 

yapılan teslim ve hizmetler, 

2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı, 

3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler” şekilde tespit 

edilmiştir. 

  

Maddede KDV’nin konusu olarak, genel manada ticari, sınai, zirai 

faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan işlemlerin 

belirlenmiş bulunması KDV’ne konu olan işlemlerin kar ve zarar riski 

içerisinde, gelir elde etme amacına yönelik şekilde yapılması manasına 

gelmektedir.101Bu nedenle “gelir elde etme amacı” ve sonucunda kar ve 

zararın oluşması unsurlarını barındırmayan işlemler; ticari, sınai, zirai 

faaliyet ve serbest meslek faaliyeti niteliği arz etmeyeceğinden KDV’nin 

konusuna girmezler102. Ayrıca yasada belirtilen bu faaliyetlerin devamlılık 

göstermesi gerekmektedir. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek 

faaliyetlerin “arızi” olarak yapılması KDV’ne konu olmaz103. 

  

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinin 2.fıkrasında “Ticari, 

sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve 

niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda 

                                            
100 Yılmaz ÖZBALCI, Katma Değer Vergisi, a.g.e.,s.51 
101Şükrü KIZILOT, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması, cilt:1, Ankara, Yaklaşım Yayınları, 
1998, s.30 
102BayramGÜZEL, Arsa karşılığı Kat Teslimi, Kat Karşılığı Arsa Teslimlerinin KDV Karşısındaki 
Durumu Konusundaki Tartışmalar, Vergi Sorunları Dergisi, Mart 2003 S.174, s.43 
103ÖZBALCI,Katma Değer Vergisi, a.g.e.,s.83 
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açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine göre tayin ve tespit edilir” hükmüne yer verilerek faaliyetin 

devamlılığının nasıl tespit edileceği gösterilmiştir. 

  

Buna göre Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari kazanç elde edilen 

faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ne tabi olacaktır. 

Maddede yapılan belirleme uyarınca yapılan teslimin ve hizmetin “ticari 

kazanç” elde edilen faaliyetler kapsamına girip girmediği hususu 

belirlenirken Gelir Vergisi Kanunu’nun 37.maddesine başvurulacaktır. 

Yukarıda bu hususa değinildiğinden burada tekrar değinmeyeceğiz.  

 

b. Katma Değer Vergisinin Matrahı 
 
 

Teslim ve hizmetlerde KDV matrahına ilişkin Kanunun 20 nci 

maddesinde şu ifadeler yer almaktadır. "Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, 

bu işlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel deyimi, malı teslim alan veya 

kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler 

karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, 

mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet 

ve değerler toplamını ifade eder."  

 

Maddede belirtildiği üzere teslim edilen mal karşılığında alıcı tarafından 

ödenen veya borçlanılan bedel KDV’nin matrahını teşkil eder. Yani mal alım 

satımında KDV’nin matrahı satıcı ile alıcı arasında kararlaştırılan ve 

sözleşmede belirtilen mal bedelidir. Buradaki bedelden gerçekleştirilen işlem 

dolayısıyla alınan, borçlanılan para, mal ve diğer şekillerde sağlanan para ile 

ölçülebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını anlamak gerekir104. 

 

KDV Kanunu’nun 27 maddesinde “1.Bedeli bulunmayan veya 

bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan 
                                            
104 AKDOĞAN, a.g.e., s.427 
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başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal 

bedeli veya emsal ücretidir. 

2. Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük 

olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı 

hallerde de, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır. 

3. Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

tespit olunur. 

4. Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde 

genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele 

katılması mecburidir. 

5. Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit 

edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük 

olamaz.” hükümlerine yer verilerek, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen 

işlemlerde KDV matrahının, emsal bedel olduğu, emsal bedelin V.U.K.'nun 

267. maddesine göre tespit edileceği belirtilmiştir. 

  

Vergi Usul Kanunu’nun 267 maddesinde, emsal bedel; gerçek bedeli 

olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın 

değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer 

olarak tanımlanmıştır. Emsal bedelin sırasıyla nasıl tayin edileceğini ise yine 

aynı maddede;  “…..Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) aynı cins ve nevideki 

mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir 

daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve 

tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış fiyatı" ile 

hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli 

tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran %25'ten az olmaması 

şarttır.İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) Emsal bedeli belli edilecek malın, 

maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef 

bu maliyet bedeline, toptan satışlar için %5, perakende satışlar için %10 

ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder.Üçüncü sıra: (Takdir 

esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri 
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ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. 

Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya 

için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır…”hükmüne 

yer verilerek gösterilmiştir. 

 

c.Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay 
 
 

Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olay Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 10. maddesinde gayet açık biçimde ve oldukça detaylı bir şekilde 

düzenlenmiştir.Genel olarak Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olay, 

mal veya hizmetin teslimi ya da ithalatı olmakla birlikte bazı özel durumlar da 

vardır. 

 

 Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olay, mal 

tesliminin veya hizmetin yapıldığı anda meydana gelir. KDV malın tesliminin 

veya hizmetin yapılması ile doğduğundan, verginin teslimin veya hizmetin 

yapıldığı dönemde beyanı gerekir.  

 

Teslim; malın mülkiyeti ile zilyedinin devri anlamına gelmeklebirlikte, 

yine kanunda belirtilen hallerde fiili teslim olmadan da verginin doğabileceği 

durumlar olduğu gibi fiili teslim yapılsa da verginin doğmadığı durumlar da 

vardır105.  

 

Vergi alacağının zamanında kavranması ve güvence altına alınması 

amacıyla malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya 

benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı 

olmak üzere vergiyi doğuran olay fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi 

anında meydana gelir106. Örneğin, 30 Aralıkta fatura düzenlenmiş ve 3 Ocakta 

mallar teslim edilmiş ise vergiyi doğuran olay 30 Aralıkta meydana gelmiştir. 30 

                                            
105 ŞENYÜZ, a.g.e., s.398 
106 PEHLİVAN, a.g.e.,s.374 
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Aralıkta mallar teslim edilmiş ve 3 Ocakta fatura düzenlenmiş ise vergiyi 

doğuran olay yine 30 Aralıkta meydana gelmiştir. 30 Aralıkta sevk irsaliyesi 

düzenlenmiş, mallar 1 Ocakta alıcıya ulaşmış ve 3 Ocakta fatura düzenlenmiş 

ise vergiyi doğuran olay yine 30 Aralıkta meydana gelmiştir. 

 

Üç örnekte de satıcı söz konusu satışa ilişkin KDV’yi Aralık ayı 

beyannamesiyle beyan eder. Alıcı ise bu alımına ilişkin yüklendiği KDV’yi 

faturayı yasal defterlerine kaydettiği dönemde indirim konusu yapar. 

 

Buradan anlaşıldığı üzere teslim, verginin konusunu oluşturan bir 

durumdur. Teslim ile birlikte bir mal üzerindeki mülkiyet hakkının da devri söz 

konusudur. Yani bu devrin geri almamak üzere olması gerekir. Örneğin ödünç 

verme geri almayı gerektirir ve teslim olarak nitelendirilemez. 

 

Verginin doğabilmesi için alınan malın bedelinin ödenmesi de şart 

değildir107. Çünkü kanun teslimi şart koşmuştur. Teslim gerçekleştiği andan 

itibaren vergiyi doğuran olay da gerçekleşmiştir. Malı teslim alan kişi mükellef 

sıfatıyla vergiyi ödemek zorundadır. Örneğin taksitli satışlarda böyledir. Malın 

teslimi ve malın teslim edildiğini gösteren faturanın düzenlenmesi vergiyi 

doğurduğundan verginin takip eden ay içerisinde kanunda belirtilen süreler 

içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 

 

Teslime ilişkin sözleşmenin bütün mal üzerinden yapılması ve taksitli 

satışlarda mal teslim edilmeden avans şeklinde bedel alınması KDV’yi 

doğurmaz. Örneğin bazı otomobil kampanyalarında önce taksitlerin bir kısmı 

ödenir sonra otomobil teslim edilir. Otomobil teslim edilinceye kadar vergiyi 

doğuran olay gerçekleşmediğinden vergi hesaplanmaz. Teslimden itibaren 

geriye dönük olarak vergi tarhiyatı yapılır. Yani KDV malın teslimi ile birlikte 

doğar. Sözleşmenin yapılması hatta ilk taksitlerin bir kısmının ödenmesi vergiyi 

doğurmaz. 

                                            
107  ŞENYÜZ, a.g.e., s.398 
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Mal teslimi kısım kısım yapıldığında sadece teslim edilen kısım için 

KDV hesaplanır. Çünkü vergiyi doğuran olay teslimdir. Kısım kısım mal teslimi 

veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan 

hallerde ise her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında 

vergiyi doğuran olay meydana gelmiş sayılır (Katma Değer Vergisi Kanunu 

m.10-c). Örneğin, ayakkabı üreticisi (A) ile (B) firmasının her ay 1.000 adet 

olmak üzere toplam 5.000 adet ayakkabı teslimi konusunda anlaşmaları 

halinde, vergiyi doğuran olay her ay 1.000 adet ayakkabının teslimi anında 

meydana gelir. 

 

Gayrimenkul satışlarında teslim, tapu siciline kayıtla birlikte 

gerçekleşir108. 

 

Hizmet bedelinin tespiti, hizmetin tamamlanması ile mümkün olduğu 

durumlarda KDV hizmet verenin fatura düzenlediği tarihte doğar. Hizmet ifaları 

ile de vergiyi doğuran olay gerçekleşir. Buna göre, hizmet ifalarında vergiyi 

doğuran olay hizmetin yapılması, yani yerine getirilmesidir. 

 

Hizmet bütünlük arz ediyorsa teslim hizmetin tamamlanmasında 

gerçekleşmiş kabul edilir. Örneğin özel okul işletmeciliğinde hizmet eğitim 

yılının sona ermesi ile tamamlanmış olur ve KDV bu tarihten sonra doğar. 

 

 

2.Arsa Sahibinin Arsayı Tesliminde KDV Yükümlülüğü 
 

  

a.Genel Olarak 
 

Kat karşılığı inşaat işlerinin vergilendirilmesiyle ilgili yasal düzenleme 

                                            
108  ŞENYÜZ, a.g.e., s.399 
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olmadığını defaatle tekrarladık. Bu konuda tebliğ bazında da sadece bir 

örnek vardır. Maliye Bakanlığı bu konuda 1985 yılında yayımlanan ve 

bugüne kadar hiç değişime uğramayan 30. Seri No.lu KDV genel 

Tebliği109’nden başkada bir tebliğ uygulamaya koymamıştır. Önemine 

binaen bu tebliğin ilgili kısmını aynen buraya alıyoruz. Bu tebliğin D 

bölümünde “Arsa Karşılığı İnşaat İşinde Katma Değer Vergisi Uygulaması; 

Arsa karşılığı inşaat işinde katma değer vergisi uygulaması ile ilgili 

olarak bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren aşağıdaki açıklamalara göre 

işlem yapılması uygun görülmüştür. 

Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan 

birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit 

tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri 

teslimidir. Karşılıklı olarak gerçekleşen bu teslimlerin her birinin katma değer 

vergisi karşısındaki durumu aşağıda açıklanmıştır:  

1. Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi:  

Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım 

satımının mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürülmesi halinde, konut 

veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa teslimi katma değer 

vergisine tabidir.  

Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek 

şekilde, arizi bir faaliyet olarak arsasını daire veya işleri karşılığında 

müteahhide tesliminde vergi uygulanmayacaktır.  

2. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi : 

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 8. maddesi gereğince, 150 m2'ye 

kadar konutların teslimi 31.12.1992 tarihine kadar katma değer vergisinden 

istisna edilmiştir. Söz konusu istisna uygulaması ile ilgili olarak 9 Seri No.lu 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.  

Buna göre, müteahhit tarafından arsa sahibine, arsanın karşılığı olarak 

yapılan 150 m2'ye kadar konut teslimlerine katma değer vergisi 

                                            
109 16.12.1988 tarih ve 20021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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uygulanmayacaktır. Müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan işyeri veya 

150 m2'den büyük konut teslimlerinde ise emsal bedel üzerinden katma 

değer vergisi uygulanacaktır.  

Müteahhit tarafından arsa sahibine teslim edilen 150 m2'ye kadar 

konutlar dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi indirilemeyecek, bu vergiler 

gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır. Ancak yüklenilen 

vergilerden, işyeri veya 150 m2'den büyük konutlara isabet eden kısım indirim 

konusu yapılabilecektir. Bu uygulamada, 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi 

Genel Tebliğinin "Kısmi Vergi İndirimi" başlıklı (G) bölümündeki açıklamalar 

esas alınacaktır.” hükmü yer almıştır. 

 

Ancak tebliğin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar konunun tüm 

yönlerini kapsar nitelikte olmamıştır. Arsa sahibi açısından verginin matrahının 

ne olacağı açıklanmadığı gibi her iki taraf içinde vergilendirmenin ne zaman 

yapılacağı belirsiz bırakılmıştır. 

 

Bununla birlikte tebliğe göre kat karşılığı inşaat işleri bir “trampa” olarak 

nitelendirilmekte bu işlemde iki teslim(satış) olduğu kabul edilerek her iki 

teslimin de KDV’ye tabi olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Yine tebliğe göre arsanın bir iktisadi işletmenin aktifine kayıtlı olması 

ya da arsa sahibinin arsa alım-satımını mutat ve sürekli bir faaliyet olarak 

sürdürmesi halinde, kat(konut, İşyeri) karşılığı müteahhide yapılan arsa 

teslimi KDV'ne tabi olacaktır. Aksi durumda bu teslimler KDV vergisine  tabi 

olmayacaktır. 

 

Tebliğde yer alan bu görüşlere Vergi İdaresi tarafından uyulduğu 

verilen muktezalardan anlaşılmaktadır.  
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b.Arsa Sahibi Açısından KDV’ni Doğuran Olay 

 

 

 Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin müteahhide arsa tesliminde 

KDV doğduğu kabul edildiğinde ortaya başka sorunlar çıkmaktadır. Bunlardan 

biri teslimde KDV’ni doğuran olayın ne zaman gerçekleşmiş sayılacağı 

hususudur. Sonra bu teslimde verginin matrahının ne olacağı da ayrıca sorun 

teşkil etmektedir. Öncelikle arsa sahibi tarafından yapılan arsa tesliminde 

KDV’nin doğduğu kabul edilerek bu verginin ne zaman doğduğuyla ilgili 

açıklamalarda bulunup sonra verginin matrahıyla ilgili açıklama yapacağız. 

 

Arsa sahibinin müteahhide yapacağı arsa payı devrinde KDV’ni 

doğuran olayın ne zaman gerçekleşeceği hususunda yasada bir belirleme 

yoktur. Bu noktada KDV’nde genel olarak vergiyi doğuran olaydan yani teslim 

işleminden hareket edildiğinde arsa payının tapuda devrinin esas alınması 

düşünülebilir. Ancak uygulamada arsa payının teslimi değişik şekillerde 

yapılabilmektedir. Arsa payının tapuda devri tek seferde yapıldığı durumlar 

çoğunlukta olmakla beraber arsa payının devrinin kısım kısım yapıldığı 

sözleşmelere rastlanılmakta. Hatta fiilen teslim yapılıp tapuda devir daha sonra 

gerçekleşebildiğinden sorunun çözümü hiçte kolay gözükmemektedir. 

 

Arsa sahibince arsa payının başlangıçta tapuda müteahhit adına tescil 

edilmesi halinde vergiyi doğuran olay tescil anında gerçekleşmiş 

sayılacaktır110. Eğer başlangıçta tapuda tescil yapılmamış ancak arsa fiili 

olarak müteahhidin kullanımına sunulmuş ise arsanın fiilen müteahhidin 

kullanımına sunulduğu tarih vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarih olarak 

kabul edilmesi gereken tarihtir111. 

 

                                            
110 ŞENYÜZ, a.g.e,, s.399 
111 ÇEÇEN, a.g.m.,s.47 
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Arsa teslimi kısım kısım yapılıyor ise her kısmi teslimde o kısım için 

vergiyi doğuran olayın (yukarıda ayakkabı üreticisi örneğinde olduğu gibi) 

gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerektiği düşüncedeyiz. 

 

 

c.Arsa Sahibi Açısından KDV’nin Matrahı 
 
 

Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin müteahhide arsa tesliminde 

KDV doğduğu kabul edildiğinde ortaya çıkan sorunların en önemlisi KDV’nin 

matrahının nasıl tespit edileceği sorunudur.  

 

Yukarıda Katma Değer Vergisi’nin matrahına ilişkin yaptığımız 

açıklamada teslim edilen mal karşılığında alıcı tarafından ödenen veya 

borçlanılan bedelin KDV’nin matrahını teşkil ettiğini belirtmiştik. Aynı zamanda 

KDV kanunun 27/1. maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen 

işlemlerde KDV matrahı, emsal bedel olduğu, emsal bedelin V.U.K.'nun 267. 

maddesine göre tespit edileceğine değinmiştik. 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 267.maddesi hükmünde belirtildiği üzere gerçek 

bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen 

bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı 

değer emsal bedel olarak kabul edilecektir. Emsal bedel belirlenirken de 

sırasıyla Ortalama Fiyat Esası, Maliyet Bedeli Esası ve son olarak Takdir 

Esası yöntem olarak kullanılacaktır.  

 

Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin arsa payını müteahhide 

tesliminde “Ortalama Fiyat Esasının” uygulanmasını pek mümkün değildir112. 

 

 Arsanın ticari bilançoda kayıtlı olması halinde maliyet bedelinin 

bilinmesi veya çıkarılması mümkün olabilir. Bu sebepten maliyet bedeli 

                                            
112 ÇEÇEN a.g.m,, s.51 
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esasına göre emsal bedelin tespiti mümkün olabilir. Yukarıda değinildiği üzere 

bu esasa göre toptan satışlarda maliyet bedeline %5, perakende satışlar 

içinde %10 kar yüzdesi ekleyerek emsal bedel bulunacaktır.  

 

Burada başka bir sorun ortaya çıkmakta acaba arsa sahibinin arsa 

payını müteahhide teslimi toptan satış mı yoksa perakende satış olarak 

değerlendirilecek? Perakende satışta; satışa konu malın miktar olarak 

ortalama bir tüketicinin normal bir ihtiyacını geçmemesi, özel şahıslar 

tarafından normal olarak kullanılması ve alıcının malı tekrar satışa sunmaması 

gibi özellikleri113taşıması gerektiğinden arsa teslimini toptan satış olarak 

değerlendirmemiz doğru olacaktır. 

 

Ancak arsanın çok eski tarihlerde bilançoya kayıt edilmesi durumunda 

maliyet bedeline göre hesaplanacak emsal bedelin gerçekçi olmayacağı da 

tabiidir. Bu durumda kanunda üçüncü sırada yer alan takdir esasına göre 

emsal bedelin tespit edilmesi gerekecektir. 

 

 

II. MÜTEAHHİDİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 
 
 

A.Genel Olarak 
 
 
 Çalışmamızın bu kısmında kat karşılığı inşaat işlerinde sözleşmenin 

diğer tarafı olan müteahhidin vergisel yükümlülükleri hakkında incelemede 

bulunacağız. Müteahhidin elde ettiği kazancın vergilendirilmesi arsa 

                                            
113 ÖZBALCI Yılmaz, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara, Oluş Yayıncılık, 1998, 
s.423 
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sahibinden farklı olarak kendisine has bazı özellikler taşımaktadır 

çalışmamızın bu kısmında özellikle bu hususlara değineceğiz. Ancak yukarıda 

arsa sahibinin vergisel yükümlülükleri hakkında açıklamalarda bulunurken gelir 

vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi hakkında genel bir açıklama 

yaptığımız için bu hususlara müteahhidin vergisel yükümlülüklerini incelerken 

tekrar değinmeyeceğiz. 

 

 Müteahhidin vergisel yükümlülükleri açıklanmaya çalışılırken 

çözümlenmesi gereken en önemli konu; müteahhit ile arsa sahibi arasındaki 

var olan ilişkinin hukuki niteliğinin ne olduğudur. Çünkü bu ilişkinin trampa mı? 

satış mı? hizmet mi? yoksa başka bir hukuki ilişki mi olduğu tartışmalıdır. 

Bununla birlikte kat karşılığı inşaat işlerinde müteahhide kalan katların 

maliyetinin ne olduğu, arsa sahibine bırakılan katlarda kazanç elde edilip 

edilmediği, edilmiş ise tutarının ne olduğu müteahhidin vergisel yükümlülükleri 

tespit edilirken çözümlenmesi gereken diğer önemli sorunlardır. 

 

 

B.Müteahhidin Gelir Vergisi Bakımından Vergi Yükümlülüğü 
 
 
 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhit için de aynen arsa 

sahibinde olduğu gibi iki ayrı durum sözkonusudur. Birinci durum müteahhidin 

inşa ettiği katlardan bazılarını arsa sahibine teslimi, ikinci durum ise elde ettiği 

katları üçüncü kişilere satması hali. Burada bu iki durumda müteahhit için vergi 

yükümlülüğü doğup doğmadığı hususunu irdeleyeceğiz. 

 

Müteahhidin gelir vergisi bakımından vergisel yükümlülükleri anlatılır 

iken konuyu ikiye ayırılarak ele almanın konunun açıklığa kavuşması 

bakımından daha verimli olacağı düşünmekteyiz. Bu sebepten önce 

müteahhidin arsa sahibine teslim ettiği katlar bakımından vergisel durumunu; 
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sonra müteahhidin kendisine kalan katları elden çıkarması bakımından 

vergisel durumunu açıklanmaya çalışacağız. 

 

 

 

1.Müteahhidin Arsa Sahibine Teslim Ettiği Katlar Bakımından 

Vergi Yükümlülüğü; 

 

 

a.Genel Olarak 
 

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhidin vergisel yükümlülükleri 

hakkında aynen arsa sahibinde olduğu gibi yasal bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Yine bunun sonucu olarak Doktrin, Vergi İdaresi ve 

Danıştay tarafından farklı düşünceler ortaya konulmakta ve farklı uygulamalar 

ortaya çıkmaktadır.  

 

 Yukarı da değinildiği üzere buradaki farklı düşüncelerin temellinde kat 

karşılığı inşaat işinin niteliği hususunda var olan tartışma yatmaktadır. Bu 

işlemin trampa mı?, satış mı?, hizmet mi?, servetin şekil değiştirmesi mi? 

yoksa kendine özgü(suigeneris) bir işlem mi? olduğu tartışmalı olduğundan kat 

karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarının (arsa sahibi ve müteahhit) genel 

hükümlere göre vergilendirilmesi bakımından ortaya farklı görüşler 

çıkmaktadır. 

 

Vergi İdaresi’nin görüşü kat karşılığı inşaat işlerin bir trampa olduğu 

yönündedir114. Bu görüşünü de istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Dolayısıyla 

Vergi İdaresi; kat karşılığı inşaat işlerinde müteahhidin arsa sahibine teslim 

                                            
114 Bkz. 16.12.1988 tarih ve 20021 sayılı Resmi Gazetede yayımlan 30 nolu KDV genel tebliği 
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ettiği katların aslında “arsa sahibine satılması olduğu” kabulüyle 

uygulamalarını gerçekleştirmektedir 

 

Doktrinde de kat karşılığı inşaat işlerinin bir trampa olduğu yönünde 

ağırlıklı bir yaklaşım olduğunu yukarıda vurgulamıştık.  

 

Danıştay’ın kat karşılığı inşaat işlerine yaklaşımı ise bu işlemin trampa 

olmadığı, hukuki açıdan birçok işlemi içeren ve arsanın değerlendirilmesine 

yönelik, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerini de uygulanmasını gerektiren 

tamamen kendine özgü(suigeneris) bir hukuki işlem olduğu yönündedir115. Bu 

sebepten Danıştay’a göre arsa sahibine bırakılan katlardan dolayı arsa sahibi 

ve müteahhit açısından gelir vergisini doğurucu bir muamele yoktur116.  

  

  

b. Müteahhidin Kazancının Niteliği 
 
 
 Vergi İdaresi kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin kat karşılığı 

arsasını müteahhide teslimi ile müteahhidin de inşa ettiği katları arsa sahibine 

teslimini “trampa” olarak nitelendirdiğinden; müteahhidin arsa sahibine kat 

teslim etmesini satış olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla satış nedeniyle bir 

kazanç doğuyorsa müteahhit tarafından beyan edilmelidir. 

 

Müteahhidin elde ettiği kazancın mahiyeti ise arsa sahibinin elde ettiği 

kazancın mahiyeti kadar tartışmalı değildir. Çünkü müteahhitler genellikle ya 

ticari organizasyon şeklinde yapılanmışlar yada bu işlerle devamlı uğraşan 

kişiler olduklarından elde ettikleri kazanç “ticari kazanç” olarak kabul 

edilmektedir.  

 

                                            
115 Bkz., s.50,dn.77 
116Dan. 9. D.’nin 14.05.1993 tarih ve E:1992/3914, K:1993/2057 sayılı kararı Danıştay Dergisi, 1994 
S.88, s.416-417 
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c. Müteahhit Açısından Vergiyi Doğuran Olay 
 
 
 
 Müteahhidin arsa sahibine teslim ettiği katlardan dolayı bir kazancı 

olmuş ise müteahhit için vergiyi doğuran olay; katların yapı kullanma izinlerinin 

alınarak arsa sahibi üzerine teslim edilmesi ile gerçekleşecektir117. Bu tarihte 

müteahhit için vergi yükümlülüğü devlet açısından vergi alacağı doğmuş 

olmaktadır. 

 

Ancak katların kullanımı daha önceki bir tarihte fiili olarak arsa sahibinin 

kullanımına bırakılmış ise vergiyi doğuran olay bu tarihte gerçekleşmiş kabul 

edilmektedir118. 

 

 

d. Müteahhit Açısından Verginin Matrahı 
 
 
 Müteahhit arsa sahibine teslim ettiği katlardan dolayı bir 

vergilendirilmesi söz konusu olacak ise burada karşımıza çıkan sorun verginin 

matrahının (müteahhidin elde ettiği safi kazancın tutarının) belirlenmesidir. 

 

 Kat karşılığı inşaat işlerinde müteahhidin arsa sahibine teslim ettiği 

katlardan dolayı elde ettiği kazancın safi tutarının(verginin matrahının) tespiti 

için bu katların devir bedelinin(satış hasılatının) ve maliyet bedelinin tespiti 

gerekmektedir. Çünkü verginin matrahı (safi kazanç) müteahhidin sözkonusu 

katların arsa sahibine tesliminden elde ettiği hasılat ile katların kendisine 

maliyeti arasındaki farktan oluşturacaktır. 

 

                                            
117 Atilla Yılmaz DÖLARSLAN, Arsa Karşılığı Yapılan İnşaat İşlerinde KDV, Vergi Dünyası 
Dergisi, S.93, Mayıs, 1989,s.11 
118 DÖLARSLAN, a.g.m., s.11 
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(1). Müteahhidin Arsa Sahibine Teslim Ettiği Katlardan 

Elde Ettiği Hasılatın Tespiti 
 
 
 
 Kat karşılığı inşaat işlerinde müteahhit ile arsa sahibi arasındaki devir-

teslimleri trampa olarak nitelendiren Vergi İdaresinin bile müteahhit tarafından 

arsa sahibine satılan arsaların satış bedelinin ne olduğu yönünde görüşünün 

net olduğu söylemez.  

 

Vergi İdaresi 30 seri nolu KDV tebliğinde emsal bedel üzerinden KDV 

alınacağını bildirerek emsal bedelin satış bedeli olarak alınmasını kabul 

etmişken verdiği bazı muktezalarda tersi bir uygulamayla maliyet bedeli 

üzerinden fatura düzenlenmesi istemiştir. Böyle bir durumda yani satış 

bedeli(hasılatı) olarak maliyet bedeli alındığında ortada vergilendirecek bir 

kazanç kalmayacaktır.  

 

 

(2). Arsa Sahibine Teslim Edilen Katların Maliyet Bedelinin Tespiti 
 
 

Müteahhidin arsa sahibine teslim ettiği katları satış sayan görüş gereği 

müteahhidin bu satıştan elde edeceği kazancın hesaplanmasında arsa 

sahibine teslim edilen katların maliyet bedelinin tespit edilmesi gerekmektedir.  

 

Müteahhidin faaliyeti bir şeyin imal edilmesidir. Dolayısıyla imal edilen 

şeylerin maliyet bedelinin hesaplanırken kullanılan yöntemin arsa sahibine 

teslim edilen katların maliyet bedelinin hesaplanırken kullanılması 

gerekmektedir. Buna göre arsa sahibine bırakılan katların maliyet bedelini bu 

katlar yapılırken kullanılan kum, çimento, çakıl, kapı, pencere vb. madde ve 

malzemelere yapılan giderler ile işçilik ve genel üretim giderleri oluşturacaktır. 
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2.Müteahhidin Uhdesinde Kalan Katlar Bakımından Vergi Yükümlülüğü 

 

 

a.Genel Olarak  
 

 

Müteahhitler üzerine bina inşa edecekleri inşaat arsalarını çeşitli 

şekillerde temin etmektedirler. Bazen inşaat arsasını satın alıp üzerine bina 

kurmaktalar bazen de konumuzda olduğu gibi arsa sahibine arsa payı 

karşılığında belli sayıda kat vererek inşaat yapacakları arsayı temin 

etmektedirler. Temelde müteahhidin arsayı kat karşılığı temin edip üzerinde 

bina yapıp satması ile inşaat arsasını satın alıp inşa ettiği katları satması 

arasında vergilendirme açısından fark yoktur. Bu sebepten taşınmaz satışı ile 

ilgili Gelir vergisinde var olan esaslar konumuz kat karşılığı inşaat işlerinde 

müteahhidin uhdesinde kalan katların elden çıkarılmasında da aynen geçerli 

olmaktadır. 

 

 Müteahhitler genelde inşa ettikleri binanın katlarını toptan veya ayrı ayrı 

satarak kazanç elde etmektedirler. Pek tabidir ki bu kazancın vergilendirilmesi 

de gerekmektedir. 

 

 

b. Müteahhidin Kazancının Niteliği 
 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nda satın alınan veya inşa edilen taşınmazların 

satışından doğan kazancın vergilendirilmesi, ikili bir esasa göre 

düzenlenmiştir119. Bunlardan devamlılık unsuruolmayan alım satımlarda elde 

                                            
119 Ali PADIR, Arsa Karşılığı Müteahhitten Bağımsız Bölüm Alınması ve Satılmasında Kazanç 
Tespiti, Vergi Dünyası Dergisi, Ekim 2000, S.230, s.11 
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edilen kazançlar “diğer kazanç ve irat” grubunda değerlendirilmiş, alım satım 

işlerinde devamlı suretle uğraşanların elde ettikleri gelir ise “ticari kazanç” 

olarak değerlendirilmiştir. 

 

Yukarıda da değinildiği üzere kat karşılığı inşaat yapan müteahhitler bu 

işlerle devamlı olarak uğraşan kişiler olduklarından elde etikleri kazançlar da 

“ticari kazanç” sayılmakta ve ona göre vergilendirilmesi yapılmaktadır. 

 

 

c. Müteahhit Açısından Vergiyi Doğuran Olay 

 

Vergi Usul Kanununun 19’uncu maddesi, “Vergi alacağı vergi 

kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun 

tekemmülü ile doğar” hükmü ile vergi alacağını vergiyi doğuran olayın 

gerçekleşmesine bağlamıştır. İnşaat sektöründe, konutun veya işyerinin 

tamamlanması işin özelliği gereği uzun sürmekte çoğu zaman birkaç yıl 

devam edebilmektedir. İnşaat yapıp satan müteahhitler, uzun süreler hasılat 

elde etmeden inşa maliyetlerine katlanamadıkları için, ileride tamamlayarak 

teslim edecekleri bağımsız bölümleri inşaat devam ederken hatta temel bile 

atılmadan önce pazarlamakta ve bağımsız bölümlerin bedelini iş devam 

ederken kısmen ya da tamamen tahsil etmektedirler.  

 

Bu noktada vergiyi doğuran olayın hangi aşamada gerçekleştiğinin 

tespiti gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 1’inci maddesi, gelirin 

vergilendirilmesini elde etmeye bağlamıştır. Ticari kazançlarda elde etme 

açısından tahakkuk esası geçerlidir. Tahakkuk esası, gelirin mahiyet ve tutar 

itibariyle kesinleşmesi başka bir ifade ile gelirin fiilen tahsil edilmese bile hak 

sahibi tarafından talep edilebilir olması demek olup, gelirin tahakkuk ettiğini 

ve vergilendirilecek aşamaya geldiğini ifade etmektedir.  

 

Özel inşaatlarda gelirin tahakkukundan bahsedebilmek için, satış 
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akdine gereksinim vardır. Satış akdi ise genel anlamda; “Tarafların karşılıklı 

edimlerinden söz edilmiş ve satıcıya satılan malın teslimi ve mülkiyetini 

nakletme, alıcıya ise bedelini ödeme mükellefiyeti belirtilmiştir.” tanımdan da 

anlaşılacağı üzere satış akdinde tarafların borçlarını yani edimlerini ne 

zaman ifa edecekleri hususu üzerinde durulmamıştır. Bu durumda sadece 

satış akdinin yapılması vergilendirme için yeterli midir? sorusu karşımıza 

çıkmaktadır. Yapılan satış sözleşmesi bir satış vaadi sözleşmesi ise, bu tür 

sözleşmeler bir satış sözleşmesi değildir. Çünkü bu tür sözleşmeler ileride 

yapılacak olan asıl satışın yapılmasına dair yapılan ön sözleşmedir. Bu 

sözleşme ihtilaf halinde sorunun çözümünde ve üçüncü şahısların haklarının 

korunmasında bir delil sistemi oluşturmaktadır. Satış vaadi sözleşmesi ile 

satış sözleşmesi yapılmış olmamaktadır. Dolayısıyla satış yoktur; satış 

olmadığı için de gelirden söz edilemez. Yazılı olarak yapılmış bir satış 

sözleşmesi de gelirin elde edilmiş olması için yeterli değildir. Çünkü yapılan 

bu sözleşme ile satış akdinin tarafları karşılıklı olarak borç altına girerler ve 

bu sözleşmeye dayanarak karşılıklı olarak birbirlerinden edimin ifasını 

isterler.  

 

Dolayısıyla satış sözleşmesinin yapılması da vergilendirme için yeterli 

değildir. Vergilendirme yapabilmek için, satış keyfiyetinin tapu siciline tescil 

ettirilmesi gereklidir. Bu tescilin hukuki hükmü, mülkiyetin ve hukuki tasarruf 

hakkının devredildiğini göstermesidir. Yapılan tescille satış akdinin 

taraflarından olan hem satıcının hem de alıcının karşılıklı olarak edimlerini 

yerine getirdiklerini gösterir. Ayrıca inşaatın tamamlanmasından önce, 

inşaata başlamadan veya devamı esnasında bağımsız bölümler alıcıya 

satılabilir. Bu tür satışlarda asıl önemli olan satış akdinin yapılış tarzıdır. 

Yapılan akde bağlı olarak bağımsız bölümün hukuki tasarruf hakkı ve 

mülkiyeti alıcıya geçmiş ise, satıcı açısından gelir doğmuş demektir ve bunu 

ilgili dönem beyanlarına yansıtmak zorundadır. Eğer yapılan sözleşmede 

gayrimenkulün bitmiş halde teslimi öngörülmüş ve buna ilişkin olarak bir 

bedel ödenmiş ise, bu tür sözleşmeler satış sözleşmesi kapsamında 

değerlendirilmeyecek, dolayısıyla alınan bedel gelir olarak 
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nitelendirilmeyip“alınan sipariş avansı” kapsamında değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Konut ya da iş yeri satışlarında vergiyi doğuran olay, müteahhidin 

konut ya da işyerini tamamlayarak, bu mal üzerindeki tasarruf hakkını alıcıya 

devretmesi anında gerçekleşir. Alıcının edimini yani gayrimenkulün karşılığı 

olan parayı ya da aynı müteahhide önceden avans olarak vermiş olmasının 

veya gayrimenkulün teslimi anında ya da teslimden sonra vermiş olmasının 

vergiyi doğuran olaya herhangi bir etkisi yoktur.  

 

Bu durumda, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi arsa payının alıcı 

adına tescili ile değil, inşaatın bağımsız bölümlerinin tamamlanarak iktisadi 

tasarruf hakkının alıcıya bırakılması ile gerçekleşir. Ancak, bazen tapuya 

tescil işlemlerinin, bağımsız bölümlerin tamamlanarak alıcıların fiili 

kullanımlarına terk edilmesinden çok sonra gerçekleştiği görülebilmektedir. 

Bu durumda da yine aynı esasa dayanarak, gayrimenkulün tamamlanarak 

iktisadi tasarruf hakkının alıcıya devriyle vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği, 

vergileme açısından şekli bir prosedür olan tapuda tescili beklemeye gerek 

olmadığı söylenebilir. 

 

 Nitekim Danıştay tarafından verilen kararlarda da bu husus ön planda 

tutulmaktadır. Örneğin Danıştay 13’üncü Dairesi tarafından verilen bir 

Kararda120; “Türk Medeni Yasasının hükümleri gereğince taşınmaz 

mülkiyetinin nakli tapuya tescil ile tamamlanmakta ise de, taşınmaz 

satışlarında vergiyi doğuran olay, satış bedelinin tamamının satıcı lehine 

tahakkuk etmesi ile oluşmaktadır. Satıcı, satış bedelini o taşınmazın 

iktisaden tasarruf etme hakkını alıcıya bıraktığı anda kazanacağından 

satıcının bu işlemden sağlayacağı gelir de taşınmazın alıcıya teslimi anında 

sağlanmış sayılır.” görüşüne yer verilmiştir. 

 

                                            
120 Dan. 13.D’nin 15.05.1979 tarih, E: 1978/1094, K: 1979/1281sayılı Kararı (Yayınlanmamış Danıştay 
Kararı) 
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Bu konuda önem arz eden bir diğer hususta inşaatın bittiği tarihin 

tespitidir. İnşaatın fizikken tamamlanması, inşaatın bittiğinin kabulü için tek 

başına yeterli unsur değildir. 3194 sayılı İmar Kanununun 31’inci 

maddesinde “İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir.” hükmü 

yer almaktadır. Yasal olarak, inşaatın bitmiş sayılması için yapı kullanma 

izninin (iskan ruhsatı) alınmış olması gerekir. Gayrimenkul teslimlerinde 

gerek Gelir veya Kurumlar Vergisi gerek KDV açısından vergiyi doğuran olay 

iskan ruhsatının alındığı tarihte vuku bulacaktır. 

 

Ancak ruhsatın gecikmesi durumunda eğer inşaat fiilen kullanılmaya 

başlanmışsa, (içine yerleşme, kiralama, su-elektrik-doğalgaz vb. 

aboneliklerinin verilmesi gibi) yani alıcının tasarrufuna terk edilmişse, 

kullanılmaya başlandığı tarihte inşaatın tamamlanarak teslim edildiğinin ve 

yukarıda belirttiğimiz vergiler açısından vergiyi doğuran olayın 

gerçekleştiğinin kabulü gerekir.  

 

Özel inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, yapılan inşaatın alıcının 

tasarrufuna (istifadesine ve yararına) sunulduğu andır. Bu durum vergisel 

anlamda satış hükmündedir.  

 

Konuya ilişkin olarak Vergi İdaresi’nin verdiği bir 

muktezada121“…inşaatlar devam etmekte iken müteahhit tarafından arsa 

sahiplerine tapuda kat irtifaklı arsa paylarının devri sırasında vergiyi doğuran 

olay meydana gelmeyecek, ancak inşaatın tamamlanıp bağımsız bölümlerin 

tesliminde ise, iskan ruhsatının alınması veya bağımsız bölümler, iskan 

ruhsatının alınmasından önce fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kullanıma 

başlama tarihinde veya daha önce fatura ve benzeri belge düzenlenmesi 

halinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak üzere belgenin düzenlendiği 

tarihte vergiyi doğuran olay gerçekleşecektir.” denilmektedir.  

                                            
121Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın B.07.1.GİB.4.06.16.0106-KVK sayılı Muktezası.  Ankara Vergi 
Dairesi Başkanlığı’nın  internet sitesi (erişim) (http://www. avdb. gov.tr /Mukteza)  27.12.2009  
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Her ne kadar taşınmaz satışları resmi şekle tabi olsalar da bu 

esasında bir şekil sorunu olup taraflar arasındaki ilişki açısından önem arz 

etmektedir. Aksi takdirde vergiyi tapuda tescil işlemine bağlamak 

uygulamada önemli sorunlara yol açacaktır. Çünkü henüz tapulama işlemi 

yapılmamış yerlerde vergilendirme sözkonusu olamayacak, fiilen alıcının 

tasarrufuna bırakılmış ancak tapuda devir yapılmamış taşınmazların 

satışlarından elde edilen kazançta vergi dışı kalabilecektir. 

 

Bu sebepten esas olan iktisadi tasarruf hakkının devridir. Bu hakkın 

alıcıya devredildiği anda satım akdinin özü olan teslim borcu yerine getirilmiş 

bulunulduğundan alıcının semeni isteme hakkı doğmakta ve dolayısıyla 

vergiyi doğuran olay da bu intikal ile meydana gelmiş olmaktadır122. 

 

Müteahhitler kat karşılığı inşaat sözleşmesi sonucunda uhdelerinde 

kalan katları peşin satabilecekleri gibi vadelide satabilirler. Hatta 

müteahhitler uhdelerinde kalacak olan katları inşaat devam ederken bile 

üçüncü şahıslara satabilirler. Böyle durumlarda vergiyi doğuran olayın vuku 

hususunda farklılıklar yaşanabilir. 

 

 

d. Müteahhit Açısından Verginin Matrahı 

 
 

Müteahhidin kendi uhdesinde kalan katların elden çıkarılması 

sonucunda oluşan kazancın tespiti için diğer bir ifadeyle verginin matrahının 

tespiti için müteahhidin uhdesinde kalan katların maliyet bedelinin tespit 

edilmesi gerekmektedir. Çünkü verginin matrahı satış sonucunda elde edilen 

hasılattan maliyet bedelinin düşülmesi tespit edilecektir123. 

 

                                            
122KIZILOT,İnşaat Muhasebesi .a.g.e.,s.377 
123 TURUT, a.g.e., s.280 
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Müteahhidin kat karşılığı inşaat işinde yaptığı şey bir imalattır. Bu 

sebepten müteahhit tarafından inşa edilen katların maliyet bedelinin tespiti 

genel olarak imal edilen şeylerin maliyetinin tespiti ile aynı yöntemle 

yapılmalıdır. Buna göre inşa edilen katların maliyet bedeli; hammadde, işçilik, 

genel imal giderleri, genel yönetim giderleri vb. gibi inşaat harcamalarından ve 

arsa maliyetinden oluşacaktır. Burada katlar yapılırken yapılan harcama 

giderlerinin tespiti kolay olmaktadır ancak arsanın maliyet bedelinin tespiti 

sorun yaratmaktadır.    

 

Müteahhidin uhdesinde kalan katların arsa maliyetlerinin ne olduğu 

hususunda yaklaşımlar çeşitli olmakla beraber genel kabul gören yaklaşım124; 

müteahhidin arsa sahibine verdiği katlara için yaptığı inşaat masraflarının 

toplamı kendi uhdesinde kalan katların arsa maliyetini teşkil edeceği 

yönündedir.  

 

Bu yaklaşımın genel olarak Vergi İdaresince de benimsendiği 

söylenebilir. Nitekim verilen birçok muktezalarda müteahhidin uhdesinde kalan 

katların arsalarının maliyet bedelinin müteahhit tarafından arsa sahibine teslim 

edilen katların inşaatı için yapılan harcamaların toplamından ibaret olduğu 

belirtilmiştir125. 

 

Sonuç olarak müteahhidin uhdesinde kalan bağımsız bölümlerin maliyet 

bedeli bunların arsa maliyeti ile inşaat maliyetlerinin toplamı olduğu, burada 

inşaat maliyetinin belli olduğu, arsanın maliyetinin ise müteahhidin bu arsaları 

iktisap etmek için ödediği bedel esas alınmalısı söylenebilir.  

 

                                            
124ÖZBALCI, Gelir Vergisi.. s.381; KIZILOT, İnsaat Muhasebesi.., s.489; 
125 Örneğin GİB İVDB’nınB.07.4.DEF. 0.34.11/KVK-13-6428 sayılı muktezasında “ Buna göre kat 
karşılığında başkasının arsasına yapılan inşaatta toplam inşaat maliyeti, şirketinize ait dairelerle arsa 
sahibine verilen dairelerin inşası için yapılan harcamaların tutarıdır. Ancak toplam insaat maliyetinin 
(harcamanın) arsa sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı ile arsa sahibine yapılan nakit ödemenin 
kat karsılıgı iktisap edilen arsanın maliyet bedelini ifade etmektedir..” denilmiştir. Erişim, 
(http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza) 17.02.2010 
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Müteahhidin arsayı iktisap etmek için ödediği bedel aslında müteahhidin 

hizmet bedeli olmaktadır. Nitekim müteahhidin inşaat için arsa sahibinden 

aldığı bedel kendi uhdesinde kalan katlara tekabül eden arsa payı olmaktadır. 

Bu arsa payının rayiç değeri hem müteahhidin hizmet bedeline hem de arsa 

sahibinin arsayı satış bedeline tekabül etmektedir.  

 

 

C. Müteahhidin Kurumlar Vergisi Bakımından Vergi Yükümlülüğü 

 

 

 Arsa sahibinin elde ettiği kazancın kurumlar vergisine tabi olup olmadığı 

hususunda yapılan açıklamalar aynen müteahhidin kurumlar vergisine tabi 

olup/olmadığı hususunda da geçerlidir. Eğer müteahhit kurumlar vergisi 

kanununda sayılan kurumlardan ise elde ettiği kazanç kurumlar vergisi 

kanununa göre vergilendirilecektir.  

 

 

D. Müteahhidin Katma Değer Vergisi Bakımından Vergi Yükümlüğü 
 

 

Bir önceki bölümde müteahhidin gelir vergisi bakımından vergisel 

yükümlülükleri anlatılır iken konuyu iki açıdan ele almıştık. Önce müteahhidin 

arsa sahibine teslim ettiği katlar bakımından vergisel durumunu; sonra 

müteahhidin kendisine kalan katları elden çıkarması bakımından vergisel 

durumunu açıklanmaya çalışmıştık. Müteahhidin Katma Değer Vergisi 

bakımından vergisel yükümlüğünü açıklamaya çalışırken de aynı şekilde 

konunun iki açıdan ele alınmasının  faydalı olacağını düşünmekteyiz. 
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1.Müteahhidin Arsa Sahibine Teslim Ettiği Katlar Bakımından Vergi 

Yükümlülüğü 

 

a. Genel olarak 
 
  

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Verginin Konusunu 

Teşkil Eden İşlemler” başlıklı 1/1’inci maddesinde “Türkiye’de, ticari, sınai, zırai 

faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 

katma değer vergisine tabidir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu madde hükmünden 

ticari faaliyet kapsamında mal teslimlerinin ve hizmet ifalarının KDV’nin 

konusuna girdiğini anlamaktayız.  

 

Teslim, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde 

düzenlenmiş olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasında, “Teslim, bir mal 

üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcı 

veya onun adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun 

adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim 

hükmündedir. Malın alıcı veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi 

halinde, nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi 

de mal teslimidir.” hükmü yer almaktadır. Yine aynı maddenin beşinci 

fıkrasında ise “Trampa,iki ayrı teslim hükmündedir.” hükmüne yer verilmiştir.  

 

Hizmet ise Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer 

almakta olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasında, “Hizmet, teslim veya 

teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.Bu işlemler; bir 

şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, 

muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı 

taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir.” hükmü yer almaktadır. 

 

Yine, aynı maddenin ikinci fıkrasında “Bir hizmetin karşılığının bir mal 

teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, 



 96

hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilir.” hükmü yer 

almaktadır. 

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhidin arsa payı karşılığında 

inşa ettiği katlarınarsa sahibine devrinin bir hizmet ifası mı? yoksa bir teslim 

mi? olduğu tartışmalıdır.  

 

30 seri numaralı KDV Genel Tebliği’nde, arsa karşılığı inşaat işlerinde 

birisi arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi, diğeri müteahhit 

tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri teslimi 

olmak üzere iki ayrı teslimin olduğu kabul edilmiştir. Aynı Tebliğ’te arsanın bir 

iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımının mutad 

ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürülmesi halinde, bu arsa tesliminin KDV’ye 

tabi tutulacağı; ancak arsa sahibinin, arızi bir faaliyet olarak arsasını daire veya 

işyeri karşılığında müteahhide tesliminde KDV uygulanmayacağı kabul 

edilmiştir. Yine aynı Tebliğ’temüteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının 

karşılığı olarak yapılan işyeri veya daire teslimlerinde ise yürürlükteki mevzuat 

hükümlerine göre emsal bedel üzerinden KDV uygulanacağı belirtilmiştir. 

 

Konu ile ilgili olarak verilen muktezalar da, 30 seri numaralı KDV Genel 

Tebliği ile paralel yöndedir. 30 seri no.lu KDV Genel Tebliğinde arsa sahibi 

açısından işin devamlı suretle yapılıp yapılmadığı hususunda ayırım yapılmış 

iken; müteahhit açısından ayırım yapılmamış,müteahhidin her halükarda kat 

teslimlerinde KDV’ne tabi olacağı belirtilmiştir.  

 

Doktrinde ağırlıklı olarak görüşün; kat karşılığı inşaat işlerinde arsa 

sahibi ile müteahhit arasındaki ilişkiyi “trampa” olarak nitelendiren Vergi 

İdaresinin bu husustaki görüşüne paralel olduğunu daha önce belirtmiştik. 

 

Yine doktrinde müteahhidin yapmış olduğu iş kimilerince teslim 

kimilerince hizmet  olarak kabul edilse bile; her iki durumda da müteahhidin 

KDV’ne tabi olacağı hususunda tartışma yoktur. 
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Aşağıda örnekleri verileceği üzere; Danıştay’ın kat karşılığı inşaat 

işlerinde müteahhidin arsa sahibine devrettiği katlar bakımından KDV’ne tabi 

olup olmadığı hususunda farklı kararlar verdiği görülmektedir. 

 

Danıştay’ın müteahhidin arsa sahibine devrettiği katlar bakımından 

KDV’ne tabi olmadığı daire karalarında ya “işlemin trampa olmadığı, ticari bir 

işlem sayılamayacağından”126 ya da “Verginin Yasallığı İlkesi”127 gereği 

yasada yer almayan bir verginin tebliğ ile konamayacağından 

bahsedilmektedir. 

 

Danıştay’ın müteahhidin KDV’ne tabi olduğu yönündeki kararlarında ise 

müteahhidin ticari bir faaliyet ile devamlı uğraşan biri olmasından dolayı elde 

ettiği kazancın KDV’ne tabi olduğu vurgulanmıştır128.      

 

 

b. Müteahhit açısından KDV’yi Doğuran Olay 
 
 
 

Genel anlamda KDV'nin konusu ticari,sınai, zirai faaliyet  ve serbest 

meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerdir.  KDV' nde 

vergiyi doğuran olayın hangi hallerde meydana geleceği Kanunun 10 uncu 

maddesinde hüküm bulmuştur. Bu konuyla ilgili detaylı açıklama önceki 

                                            
126Dan. 7. D.’nin 28.05.1990 tarih ve E.1989/1350, K.1990/1518 sayılı kararı “Arsa teslimi karşılığında 
daire alınması ise; birbirinden ayrılması mümkün olmayan çok işlem niteliğinde olup, bu işlemin 
arsasını katkarşılığında müteahhide teslim eden arsa sahibi yönünden ticari bir muamele olmayıp 
arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik bulunduğunun kabulü gerekir. Bu muamelenin trampa 
niteliğinde bulunmadığı Danıştay’ın süregelen içtihatlarındandır. Bu itibarla; müteahhidin arsa 
karşılığı inşa ettiği bağımsız bölümlerden bir kısmının arsa sahiplerine tesliminin Katma Değer 
Vergisine tabi tutulması olanağı yoktur.” Danıştay internet sitesi erişim  (www.danistay.gov.tr) 
(26.01.2010) 
127Dan. VDDGK’nun 22.10.1999 tarih ve E. 1999/80, K.1999/455 sayılı kararı (Danıştay Dergisi, S.103, 
2001, s.173-177 
128Dan. 11. D.’nin 13.01.1997 tarih ve E.1995/5052, K.1997/146 sayılı kararı (Vergi Dünyası, 
S.190,Haziran 1997, s.144-146 
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bölümlerde yapılmıştı. Bu sebepten burada tekrardan kaçınmak için bu konuyu 

kısaca geçeceğiz. 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca KDV'ni doğuran 

olay, malın teslim edilmesi ya da hizmetin yapılmasıdır. Tarafların bir malın 

satışı yahut bir hizmetin ifası konusunda anlaşmaya varmış olması, bunun 

sözlü hatta yazılı olarak belirtilmesi vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi için 

yeterli değildir. Esas olan tarafların anlaştıkları işlemlerin gerçekleşmesi yani 

sözleşmeye konu malın teslim edilmesi ya da hizmetin yapılmasıdır.   

 

Hizmet ifası olarak vergilendirilecek olan müteahhidin arsa sahibine kat 

devrinde KDV'nin doğması, müteahhit tarafından taahhüt edilen bağımsız 

bölümlerin yapımının tamamlanarak tasarruf hakkının arsa sahibine 

devredilmesi ile gerçekleşir.Konut ya da işyeri tamamlanmadıkça ve üzerindeki 

tasarruf hakkı alıcıya devredilmediği müddetçe, taraflar arasında yapılan 

sözleşmelerin, teminatların ve ödemelerinin KDV'nin doğumu açısından hiçbir 

anlamı yoktur.Diğer bir ifade ile, bağımsız bölümlerin arsa sahibine bırakılan 

bölümlerinin yapı kullarına izninin (iskan raporu) alındığı tarihte veya fiili 

kullanımın, yapı kullanma izninin alınmasından önce gerçekleştiği tespit 

edilirse, fiili kullanımın başladığı tarihte vergiyi doğuran olay da gerçekleşmiş 

olacaktır129. 

  

 

c. Müteahhit Açısından KDV’nin Matrahı 
 
 
 

Kat karşılığı inşaat işlerinde, müteahhidin arsa sahibine teslim ettiği 

katların KDV matrahının nasıl tespit edileceği hususunda genel yaklaşım; 

                                            
129 Ahmet OZANSOY, Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV, Yaklaşım Dergisi, Mart 2009, S. 195, s.35 
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müteahhidin arsa sahibine teslim ettiği katların KDV matrahının bu katların 

emsal bedeli olduğu yönündedir130. 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nın 27’nci maddesinde, matrahın 

bulunmadığı, bilinmediği, doğru olarak tespit edilemediği veya bedelin paradan 

başka şeyler olduğu durumlar ile bedelin emsal bedeline göre açıkça düşük 

bulunduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı 

hallerde, “KDV matrahının” işlemin mahiyetine göre emsal bedel veya emsal 

ücretinin olduğu hükme bağlanmıştır.  

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 27’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 

emsal bedelin veya emsal ücretin Vergi Usul Kanunu’nun  hükümlerine göre 

tespit edileceği belirtilmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 267’nci maddesine göre 

emsal bedeli; sıra ile ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası ve takdir esası 

dikkate alınarak belirlenir. Ortalama fiyat esası ve maliyet bedeli esaslarına 

göre emsal bedeli, mükelleflerin kendi defter ve kayıtlarında yer alan bilgileri 

kullanarak bizzat yapacakları hesaplamalar çerçevesinde belirlenir. Takdir 

esasına göre belirleme ise takdir komisyonlarınca yapılır. 

 

Emsal bedelin veya emsal ücretin tespitinde, ortalama fiyat ve maliyet 

bedeli esasları, yapılan teslim veya hizmetler bakımından (Konumuz açısından 

arsa sahibine devredilen katlar bakımından) kolayca uygulanabilir. Alınan 

kıymetin(Konumuz açısından arsa sahibinden alınan arsa paylarının) emsal 

bedelinin esas alınması, ortalama fiyat ve maliyet bedeli esaslarının 

uygulanmasını zorlaştırır ve bu esasların uygulanması konusunda belirsizlikler 

yaratabilir. 

 

Sonuç olarak; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 27’nci maddesinde, 

bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olduğu işlemler, 

bedelin bulunmadığı, bilinmediği, doğru olarak tespit edilemediği veya bedelin 

                                            
130 ÇEÇEN a.g.m,, s.51, OZANSOY, a.g.m., s.35, DÖLARSLAN a.g.m., s.11 
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emsal bedeline göre açıkça düşük bulunduğu hallerle aynı esaslara tabi 

tutulmuştur. Söz konusu madde bir bütün halinde değerlendirildiğinde, bedelin 

mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah, tıpkı 

bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemlerde olduğu gibi, yapılan teslim veya 

hizmetin emsal bedeli veya emsal ücretidir. 

 

 

2.Müteahhidin Uhdesinde Kalan Katlar Bakımından Vergi Yükümlülüğü 

 

 

a.Genel Olarak 
 
 
 

Müteahhidin uhdesinde kalan katları satmasından dolayı KDV 

açısından vergisel durumunu çalışmamızın en az tartışmalı hususu olduğunu 

kolaylıkla söyleyebiliriz. Çünkü bir müteahhidin kat karşılığı inşaat 

sözleşmesinden dolayı elde ettiği katları satması ile normal olarak arsa satın 

alıp üzerinde inşaat yaparak elde ettiği katları satması arasında KDV 

açısından fark yoktur. 

 

 Müteahhitler genelde inşa ettikleri binanın katlarını toptan veya ayrı ayrı 

satarak ticari kazanç elde etmektedirler. Ticari kazanca konu olan satışlarında 

da KDV açısından vergilendirilmesi gerekmektedir. 

 

 

c. Müteahhit Açısından Vergiyi Doğuran Olay 
 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca KDV'ni doğuran 

olayın, malın teslim edilmesi ya da hizmetin yapılması olduğunu belirtmiştik. 

Tarafların bir malın satışı yahut bir hizmetin ifası konusunda anlaşmaya varmış 
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olması, bunun sözlü hatta yazılı olarak belirtilmesi vergiyi doğuran olayın 

gerçekleşmesi için yeterli değildir. Esas olan tarafların anlaştıkları işlemlerin 

gerçekleşmesi yani sözleşmeye konu malın teslim edilmesi ya da hizmetin 

yapılmasıdır.   

 

Müteahhidin uhdesinde kalan katları satıp teslim ettiği tarihde KDV 

bakımından vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacaktır. Teslim için yukarıda 

değinildiği üzere tapuda tescil şart değildir. Fiili olarak kullanıma terk edilmesi 

yeterlidir. 

. 

 

d. Müteahhit Açısından Verginin Matrahı 

 

KDV’nde teslim ve hizmet işlemleri açısından matrah, buişlemlerin 

karşılığı olan bedeldir (Katma Değer Vergisi Kanunu m. 20/1). Diğer bir 

deyişle teslim ve hizmetinkarşılığı olarak ödenen bedeldir.Bedel ise, malı 

teslim eden ya da hizmeti ifa edenlertarafından, bu teslim ve hizmete ilişkin 

olarak alınan ya da alacaklı hale gelinen para yada mal veyahut diğer 

şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat ve 

hizmetdeğerlerinin toplamını ifade eder (Katma Değer Vergisi Kanunu m. 

20/2). Buna göre, yapılan teslim veyahizmet karşılığında başta para olmak 

üzere, alınan her şeyin bedel kavramına dahilolduğu anlaşılmaktadır.. 

 

Müteahhidin kendi uhdesinde kalan katların elden çıkarılması nedeniyle 

KDV açısından vergi matrahı üçüncü kişilerden kat karşılığı aldığı bedeldir. 

Uygulama da bu konuda sorun çıkmamaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK VERGİ HUKUKU AÇISINDAN 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ 

VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 

 

I. ARSA SAHİBİNİN VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 

Buraya kadar yaptığımız incelemeden sonra; kat karşılığı inşaat 

sözleşmelerinde sözleşme tarafları için bu sözleşmenin uygulanmasından 

dolayı vergi yükümlülüklerinin doğup doğmayacağı hususlarında tam bir 

belirsizliğin sözkonusu olduğunu tereddütsüz söyleyebiliriz. 

 

Tüm bu belirsizlik içerisinde arsa sahibi veya müteahhidin vergisel 

sorunlar yaşaması tabi ki kaçınılmaz olmaktadır. Arsa sahibinin vergisel 

sorunlar yaşamasının daha muhtemel olduğunu da söylemek mümkün. Çünkü 

müteahhitler genellikle işlerini bir ticari organizasyon içerisinde yürütmesinden 

dolayı vergilendirilmesi ile ihtilaflar daha az olmaktadır. 

 

Buraya kadar yaptığımız incelemelerden sonra kat karşılığı inşaat 

işlerinde arsa sahibinin vergilendirilmesinde karşılaşılan en önemli sorunları şu 

şekilde sıralayabiliriz.  

- Arsa sahibinin gerçekleştirdiği işlemin mahiyeti nedir? 

- Arsa sahibi gerçekleştirdiği işlem nedeniyle gelir vergisine tabi ise 

kazancının tutarı nasıl hesaplanacak? 

-  Arsa devir kazancının “elde edildiği” (vergiyi doğuran olayın 

gerçekleştiği) tarih ne zamandır? 

- Arsa sahibinin gerçekleştirdiği işlem Katma Değer Vergisine tabi 

midir?  
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A. Arsa Sahibinin Gerçekleştirdiği İşlemin Mahiyeti 
 

 

Kat karşılığı inşaat işlerinin vergilendirilmesi ile ilgili yasal bir düzenleme 

olmadığından; vergilendirme genel ilkeler doğrultusunda yapılmaktadır. İşte bu 

sebepten arsa sahibinin gerçekleştirdiği işlemin mahiyetinin tespiti 

vergilendirme açısından büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu işin bir 

“trampa” olarak değerlendirilmesi halinde buna uygun bir vergileme modeli 

ortaya çıkmakta, “servetin şekil değiştirmesi ya da arsanın değerlendirilmesi” 

olarak nitelendirildiğinde ise olay bambaşka bir boyut kazanmaktadır. 

 

Vergi İdaresi yukarıda ayrıntılı olarak değinildiği üzere bu işlemi trampa 

olarak değerlendirmektedir. Bu görüşünü 30 seri nolu KDV Genel Tebliğinde 

açıkça ortaya koymuş ve sonradan çeşitli defalar verdiği muktezalarda bu 

görüşünü değiştirmemiştir131. 

 

Danıştay’ın ise bir kişinin kat edinme karşılığında arsasını müteahhide 

vermesi ve inşa edilen binada kat sahibi olmasını “servetin değerlendirilmesi”, 

“servetin biçim değiştirmesi” olarak kabul ettiğini;“…..193 Sayılı Kanunun 

mükerrer 80`inci maddesinde geçen "elden çıkarma" deyiminin mal ve hakların 

satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, 

kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak 

konulması ve mal ve haklar üzerindeki tasarruf edebilme hakkının herhangi bir 

şekilde devredilmesini ifade ettiği, Borçlar Kanunu`nun 182`nci maddesi 

uyarınca, taşınır ve taşınmaz malların satışında, satıcının malını alıcıya bir 

                                            
131Örneğin GİBİVDB’nın B.07.1.G_B.4.34.16.01/GVK-mük 80/13331 sayılı muktezası (Vergi Dünyası 
Dergisi, Nisan 2007, S:308, s.282), GİB,İVDB’nın 25.05.2006 tarih ve B.07.1.G_B.4.34.19.02/VUK-1- 
229-12196 sayılı muktezası, Erişim (http://www.ivdb.gov.tr/ Mukteza) 16.12.2009 
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semen karşılığında teslim ettiği, arsa karşılığında kat alımında ise, taşınmazın 

(arsa veya kat) para karşılığında satışının söz konusu olmadığı, aynı kanunun 

232`nci maddesinde, satım hükümlerinin trampada da tatbik olunacağının 

hükme bağlandığı, trampa sırasında mübadeleye konu malların niteliklerinde 

bir değişiklik olmadığı, oysa bir kişinin arsası karşılığında kat sahibi olması 

durumunda, müteahhitle yapılan sözleşme uyarınca ve Kat Mülkiyeti Kanunu 

hükümlerine göre, inşaata başlanırken arsa payları bölünerek, müşterek 

mülkiyete esas bu paylara inşaat yapma ve kat mülkiyeti tesis etme borcu (kat 

irtifakı) bağlandığı, inşaat tamamlandıktan ve her kat bağımsız bölüm haline 

gelip, kişisel mülkiyete geçtikten sonra da, o bağımsız bölümlere ait arsa 

paylarının, bağımsız bölümlere bağlı olarak devam ettiği, ana gayrimenkulün 

ortak sayılan yerlerinde, kat maliklerinin müştereken tasarrufta bulunabildiği, 

böylece, arsa sahibinin arsası üzerindeki mülkiyetinin kişisel olmaktan çıktığı 

ve kendisine intikal eden katlara bağlı olarak, müşterek mülkiyet hükümlerine 

göre, arsa payı oranında diğer kat malikleri ile paydaş durumuna girdiği, başka 

bir ifadeyle, bir kişinin kat edinme karşılığında arsasını müteahhide vermesi ve 

inşa edilen binadan kat sahibi olmasının, servetin değerlendirilmesi, servetin 

biçim değiştirmesi olduğu, öte yandan, dava dilekçesi ekinde bulunan 1. Bölge 

Tapu Sicil Müdürlüğü yazısına göre, arsa karşılığı daire alımına konu arsa 

davacı tarafından 1988 yılında iktisap edildiğinden, servetin değerlendirilmesi 

olan dairelerin, 1988 yılında, yani yasal sınır olan dört yıldan sonra satıldığının 

açık olduğu, bu durumda, davacının gayrimenkul satışından elde ettiği değer 

artışı kazancını ilgili yıl gelir vergisi beyannamesinde göstermediğinden bahisle 

adına yapılan cezalı tarhiyatta yasal isabet görülmediği”, gerekçesiyle 

tarhiyatın kaldırılması yolundaki kararında direnen yerel mahkeme kararını 

onayanDanıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 25.6.2004 tarih ve 

E.2004/51, K.2004/80 sayılı kararında132 açıkça görmekteyiz.  

 

Vergi İdaresi tarafından arsa sahibi ile müteahhit arasındaki ilişki 

“trampa işlemi” şeklinde kabul edildiğinden; vergilendirme trampa ilişkisi 

                                            
132 Dan. Kar. Der. S.109, s.79 
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üzerinden yürütülmektedir. Bu kabule göre arsa sahibi müteahhide arsa payı; 

müteahhit de arsa sahibine bağımsız bölüm satmaktadır. Vergi İdaresine göre 

bu işlerde iki ayrı teslim ve satış söz konusudur. Biz bu görüşe katılmadığımızı 

belirtmiştik. Bize göre bu işlemin “trampa” değil “çift tipli karma sözleşme” 

olduğu açıktır.  Trampa bir mal ile başka bir malın değiştirilmesidir. Bize göre 

müteahhit zaten mülkiyeti arsa sahibine ait olan bir şeyi, arsa sahibine ait 

başka bir şeyle değiştiremez. Burada müteahhidin “inşaat yapma” hizmetinin 

bedeli arsa sahibinin malı (arsa payı) ile ödenmektedir. Burada bir mal ile bir 

hizmetin değişimi sözkonusudur ve bu trampa değil, karma bir sözleşmedir. 

Dolayısıyla Vergi İdaresi tarafından vergilemeye dayanak teşkil eden hukuki 

nitelendirme baştan yanlıştır. 

 

Biz vergilendirme açısından kolaylık olacağı düşüncesiyle kat karşılığı 

inşaat işlerinde arsa sahibinin arsa payını müteahhide devrini bir satış işlemi 

(gibi) olarak kabul edilmesi ve bu doğrultuda vergilendirmeye konu edilmesi 

gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü kat karşılığı inşaat sözleşmelerine arsa sahibi 

açısından baktığımızda; arsa sahibinin, arsası üzerinde müteahhide bir inşaat 

işi yaptırmakta olduğunu ve bu işin bedelini de arsasının bir kısmını 

müteahhide devrederek ödemekte olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle, 

arsa sahibi bir nevi arsasının bir kısmını müteahhide satmakta, bunun karşılığı 

olan bedelle de müteahhide inşaat işi yaptırmaktadır denilebilir.  

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibinin arsasını satmak gibi 

bir amacı yoktur. Ancak konumuz kat karşılığı inşaat yapım işleminde arsa 

sahibinin ulaştığı sonuçlar ile arsasının bir kısmına  bina yaptırmak isteyen ve 

bu inşaatın yapımı için gereken parayı arsasının bir kısmını üçüncü bir kişiye 

satarak karşılayan kişinin ulaştığı sonuçlar arasında fark yoktur.  

 

Buna rağmen şu anki vergi uygulamalarına göre kat karşılığı inşaat 

sözleşmesi yaparak bağımsız bölüm yaptıran kişi ile arsasının bir kısmını 

satarak bağımsız bölüm yaptıran kişi arasında vergilendirme açısından farklı 

neticeler ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise doğru ve hakkaniyete uygun 



 106

değildir. Netice olarak hedef doğrudan arsayı satmak olmasa bile, arsa sahibi 

inşaat hizmetinin karşılığını ödemek üzere, arsanın bir kısmını müteahhide 

devretmekte yani satmaktadır. Bu işlemi satış olarak kabul etmek var olan 

birçok vergisel problemi de ortadan kaldıracaktır. 

 

 

B.Arsa Sahibi Gerçekleştirdiği İşlem Nedeniyle Gelir Vergisine Tabi ise 

Kazancının (Verginin Matrahının)Hesaplanması 
 

 

Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibi açısından iki durumda gelir 

vergisi doğma ihtimalinin olduğunu belirtmiştik. Birincisi sahip olduğu arsanın 

bir kısmını müteahhide devredip karşılığında onun arsa üzerinde inşa ettiği 

katlardan alması durumunda. İkincisi ise devrettiği arsa payı karşılığında arsa 

müteahhitten aldığı katları 3. şahıslara satması durumunda. Bu durumlarda 

arsa sahibinin gelir vergisi vermesi kabul edilse bile kazancın, başka bir 

değişle matrahın nasıl hesaplanacağı sorunu karşımıza çıkmaktadır. 

 

Birinci durumda yani arsa payının müteahhide devri (satışı) halinde arsa 

sahibi açısından verginin matrahının nasıl hesaplanması gerekeceği hakkında 

görüşümüz şu şekildedir; Yukarıda kazancı kabaca hasılat (satış bedeli) ve 

maliyet arasında ki müspet fark olarak tanımlamıştık. Bu durumda müteahhide 

devredilen arsa payının devir bedeli ile arsa payının maliyet bedeli arasındaki 

müspet fark ta, arsa sahibininbu devirdenelde ettiği kazancın tutarı yani gelir 

vergisinin matrahı olacaktır. Bu sebepten; konumuz açısından,arsanın maliyet 

bedelinin ve arsa sahibinin arsayı devir bedelinin (satış bedelinin) ne 

olduğunun tespiti önemlidir. 

 

 

Vergi İdaresigöre arsa sahibinin, müteahhide devrettiği arsa payının 

devir bedeli (gayrisafi hasılat, satış bedeli), müteahhidin sözleşmeye istinaden 
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arsa sahibine devredeceği bağımsız bölümlerin inşası için yapmış olduğu 

harcamaların toplamından oluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, arsa payının devri 

karşılığında elde edilen hasılat, arsa payı karşılığı iktisap edilen bağımsız 

bölümlerin inşaat maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır133. 

 

Ancak biz arsa sahibinin müteahhide devrettiği arsanın devir 

bedelinin(gayrisafi hasılat, satış bedelinin), sözleşmenin yapıldığı tarihteki 

arsanın piyasa rayici yani normal alım satıma konu olabilecek bedel olduğunun 

kabulünün gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim, müteahhide devredilecek arsa 

payları (bir nevi müteahhidin ücreti) belirlenirken; arsanın mevkii, büyüklüğü, 

imar durumu gibi etkenler göz önünde bulundurulmaktadır. Böyle bir sistem 

(kat karşılığı inşaat sözleşmesi) ortaya çıkmamış olsa idi müteahhidin bina 

yapacağı arsayı rayiç bedel üzerinden satın alması gerekecekti. 

 

Arsa payının “rayiç değeri”, piyasa koşulları ve ticari hayatın gerekleri 

göz önünde bulundurulmak suretiyle, arsa sahibi ve müteahhit tarafından 

serbestçe belirlenebilmelidir. Uygulamada bu isin birçok aşaması “takdir 

komisyonuna” havaleedilmektedir. Bu kadar yoğun bir işleyiş içindeki sektörde 

vergilendirmeye esas değerlerin tespitinin “takdir komisyonlarına” havale 

edilmesi, vergi sistemimizin dayandığı "beyan esası" ilkesini "takdir esası"na 

dönüştürmek anlamı gelecektir134. Bu durum da mükellefi vergi ödemekten 

uzaklaştıracak tedbirler almaya itebilir. Kanaatimizce, beyan sisteminin esası 

gereği mükellefin beyanına itibar edilmelidir. Taraflarca belirlenen değerlerin, 

filli duruma uygun olmadığının tespiti halinde, buna göre işlem yapılmalıdır. 

 

                                            
133 GİB İVDB’nın12.12.2005 tarih ve B.07.1.G_B.4.34.19.02/VUK-1/229-11925 sayılı muktezasında 
“Kat karşılığı inşaatın arsa maliyet bedeli, müteahhit firma tarafından arsa karşılığında arsa sahibine 
teslim edilen gayrimenkulün inşaatı için yapılan harcamaların toplamından oluşmaktadır. Bu bedel, 
inşaat maliyetinin de içerisinde yer alması gereken arsa maliyet bedelini oluşturmaktadır. Yine bu bedel 
kat karşılığı teslim edilen arsanın sahibi için de, teslim ettiği arsanın değerini ifade 
etmektedir.”denilmiştir. Erişim  (http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza) 27.12.2009  
134Sakıp ŞEKER,Özel Mülkiyete Ait Arsa Karşılığı inşaat işlerinde KDV Uygulaması, Yaklaşım 
Dergisi, Mart 1993, S.3,  s.64 
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Arsanın maliyet bedeline gelince;Arsanın maliyet bedeli, satın alınmışsa 

ödenen bedel ile değerinin artırılması için yapılan ödemeler ve bunlara 

müteferrik bilumum giderlerin toplamından oluşacağı hususunda tereddüt 

yoktur (Vergi Usul Kanunu m. 262). Bu durum arsanın gerçek kişiye ait olduğu 

ya da arsanın ticari işletmenin aktifine dahil olduğu iki halde de geçerlidir.  

 

Ancak, arsanın maliyet bedelinin çeşitli nedenlerle tespit edilememesi 

halinde, gerçek kişilerde maliyet bedeli yerine Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedelin esas alınması gerekir.(Gelir 

Vergisi Kanunumük. m. 81). 

 

İkinci durumda yani arsa sahibinin arsası karşılığında müteahhitten 

devraldığı (müteahhide inşa ettirdiği)katların3. şahıslara satışındaortaya çıkan 

kazancının tespitinde ise, yine öncelikle arsa sahibinin uhdesindeki katların 

maliyet bedelinin tespiti gerekir. Bu katların maliyet bedelleri; arsamaliyeti ve 

inşa maliyetlerinin toplamında oluşmaktadır.  

 

Katların arsası zaten arsa sahibinin uhdesinde yer almakta olup, bunun 

maliyet bedelibellidir. Yada yukarıda belirttiğimiz şekilde tespit edilir. İnşaat 

kısmının bedeli ise; arsasahibinin bu inşaatı müteahhide yaptırmak için ödediği 

ücretten ibarettir. Bu ücret deyukarıda belirttiğimiz üzere, müteahhide 

devredilen arsa payının sözleşmenin yapıldığıtarihteki rayiç bedelidir. Zaten bu 

bedel müteahhit açısından da yapmış olduğu inşaathizmetinin karşılığını teşkil 

ettiğindenmüteahhit arsa sahibine işin sonunda bu tutarda bir 

faturadüzenleyecektir. 

 

Arsa sahibinin uhdesindeki katların maliyeti bu şekilde bulunduktan 

sonra; arsa sahibinin bu katların satışından elde ettiği hasılattan çıkartılarak 

verginin matrahı hesaplanır. 

 

Arsa sahibi gayrimenkul ticareti ile devamlı uğraşan bir kişiyse ya da 

ticari işletmeyse, elde edilen gelir “ticari kazanç” hükümlerine göre; bu faaliyeti 



 109

arızi olarak gerçekleştirmişse elde edilen gelir “değer artış kazancı” 

hükümlerine göre beyan edilip vergilendirilmelidir.  

 

 

C.ArsaDevir Kazancının “Elde Edildiği”Tarih(Vergiyi Doğuran Olayın 

Gerçekleştiği Tarih) 
 

 

Arsa sahibinin arsasını devir ederken kazanç elde etmiş ise bu 

kazancın elde ediliş tarihi arsa sahibinin vergilendirilmesinde önemli sorun 

olmaktadır. Çünkü kazancın elde ediliş tarihi aynı zamanda vergiyi doğuran 

olayın tarihi de olduğundan önem arz etmekte ve verginin dönemi konusunda 

belirleyici olmaktadır. 

 

Müteahhidin ücreti hak etmesi için kural olarak, müteahhidin bağımsız 

bölümleri ayıpsız ve sözleşmeye uygun şekilde tamamlayarak teslim etmesi 

gerekir. Müteahhidin bağımsız bölümleri ayıpsız ve sözleşmeye uygun şekilde 

tamamlayarak teslim ettiği tarih müteahhidin ücrete hak kazanmış olduğu tarih 

olup, aynı zamanda arsa sahibinin de ücreti ödemek için müteahhide arsasını 

devir ettiği tarih olarak kabul edilmelidir. Çünkü BK. 364/1’de yer verilen “İşin 

parası teslim zamanında ödenir” şeklindeki yasa hükmü arsa payı karşılığı 

bağımsız bölüm yapımı sözleşmelerinde de geçerli olup; arsa payının devrinin 

bağımsız bölümlerin tamamlanarak tesliminde yapılması esastır. Böyle 

durumlarda ortaya sorun çıkmamaktadır. 

 

Buradaki sorun arsanın işin basında ya da işin muhtelif ilerleme 

aşamalarında (peyder pey) müteahhide devredildiği zamanlarda ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Müteahhitler genellikle kendilerini güvence altına almak ve kendilerine 

kalacak bağımsız bölümleri inşaat devam ederken satabilmek için, arsa 
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sahibinin arsası üzerinde inşa edecekleri bağımsız bölümlerden kendi 

uhdelerinde kalacak olanlara tekabül eden arsa payını daha işin başında 

adlarına tescil ettirmektedirler. 

 

 Arsa sahibinin yapılan inşaatın bedeli olan arsa payını işin başında ya 

da muhtelif aşamalarında müteahhide devretmesinin, avans olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini savunan görüşüne katılıyoruz. Çünkümüteahhit 

işin bedeline ancak bağımsız bölümleri sözleşmeye uygun olarak yapıp teslim 

ettiğinde hak kazanır. 

 

Çalışmamızın birinci bölümünde detaylı olarak açıklandığı üzere; ücret 

ödenmiş (arsa payı devredilmiş) olsa dahi, ise zamanında başlanmaması ya 

da yürütülmemesi, müteahhidin temerrüdü hallerinde belli şartlarla arsa 

sahibinin sözleşmeyi feshedip, verdiğini iade alma hakkı söz konusudur. Yine 

arsa sahibi tek taraflı olarak müteahhidin zarar ve ziyanını karşılayarak 

sözleşmeyi feshedip arsa payının tescilini iptal ettirebilir. 

 

Ayrıca ayıplı ifa hallerinde belli şartlarla işi kabul etmeyip ücreti geri 

alabileceği gibi, ücretten indirim isteyip bir kısım arsa payının tescilini iptal 

ettirebilir. Tüm bu haller müteahhide yapılan arsa payı devrinin (ücretin) 

kesinleşmediğini, sadece avans ya da güvence mahiyetinde olduğunu 

göstermektedir. Tapuda devir gerçekleşmiş olmasına rağmen olayın gerçek 

mahiyeti ya da arsa sahibinin gerçek amacı; müteahhide sadece arsa satmak 

değil, bir iş yaptırıp, bu işin bedelini “arsa payı”nı devrederek ya da satarak 

ödemektir. Burada satışın ya da devrin bağlandığı bir sözleşme ilişkisi mevcut 

olup, devrin tekemmülü için müteahhidin bu sözleşmede yüklendiği borcunu 

sözleşmeye uygun olarak tamamlanması ve ücrete hak kazanması esas 

alınmalıdır. 

 

Sonuç olarak, işin başında ya da muhtelif aşamalarında müteahhide 

yapılan arsa devirleri avans olarak değerlendirilmeli; arsanın satış tarihi olarak, 

müteahhidin ücrete hak kazandığı diğer bir deyişle bağımsız bölümleri 
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sözleşmeye uygun yapıp teslim ettiği tarihe itibar edilmelidir. Bu nedenle, arsa 

sahibinin (gerçek kişi ya da ticari işletme), sözleşmenin yapıldığı anda 

yukarıda belirttiğimiz şekilde hesapladığı gelirini, tamamlanan bağımsız 

bölümleri teslim aldığı dönemin kazancı olarak beyan etmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 

D.Arsa Sahibinin Gerçekleştirdiği İşlemin Katma Değer Vergisine 

Tabi Olup Olmadığı Hususu 
 

 

Gelir vergisinde olduğu gibi KDV’nde de arsa sahibi açısından iki ayrı 

durum sözkonusudur.  

 

Bununla birlikte arsa sahibinin arsa payı karşılığında müteahhitten aldığı 

katları 3. şahıslara satması durumunda; eğer arsasahibi iktisadi bir işletme ise 

ya da devamlı olarak gayrimenkul alımı, satımı ve inşası işleriyle iştigal eden 

bir gerçek kişiyse, 3.şahıslara yapılan kat satışları KDV’ne tabi olacaktır ve bu 

konuda tartışmalı bir husus yoktur. 

 

Diğer durumda yani arsa sahibinin müteahhide arsa payı devrinde KDV 

açısından durumu oldukça tartışmalıdır. 

 

Vergi İdaresi’ne göre; arsa bir iktisadi işletmeye dahilse, arsanınsahibi 

olan bu iktisadi işletmenin, bağımsız bölüm karşılığı olarakmüteahhide yaptığı 

arsa teslimi KDV’ne tabi olacaktır. Yine arsa sahibi arsa alım satımını mutat ve 

sürekli bir faaliyet olarak sürdürüyorsa, bu halde de arsa sahibininmüteahhide 

yapmış olduğu teslim için KDV uygulanacaktır .Vergi İdaresi bu görüşünü 30 
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seri nolu KDV Genel Tebliğinde ortaya koymuş sonradan verdiği muktezalar 

da bu görüşe paralel olmuştur135. 

 

Danıştay ise “..arsanın müteahhidin kullanımına terk edilmesi 

işleminin arsanın değerlendirilmesine yönelik bir tasarruf olduğunun 

kabulü gerekeceğinden, bu işlemin trampa niteliğinde bir işlem gibi 

değerlendirilerek KDV’ye tabi tutulması mümkün 

bulunmamaktadır..”136gerekçesiyle aksi yönde karar vermektedir. 

 

Bizim kanaatimize göre arsa sahibi müteahhide bir inşaat işi 

yaptırmakta, bu işin bedelini arsasının bir kısmını müteahhide devrederek 

(satarak) ödemektedir. Bu kabulün doğal sonucu olarak; arsa iktisadi bir 

işletmenin aktifinde ise ya da devamlı olarak gayrimenkul alım satımı ve inşası 

işleriyle iştigal eden bir gerçek kişiye aitse, müteahhide yapılan arsa teslimi 

KDV’ne tabi olacaktır. 

 

KDV’nin matrahı, arsanın satış bedeli ile aynıdır. Zaten farklı olmasını 

gerektiren özellikli bir durum da yoktur. Burada işlemin bedeli, para ile temsil 

edilebilen bir inşaat hizmetine tekabül etmektedir ki; bu bedel de yukarıda 

                                            
135 GİB AVDB’nınB.07.1.GİB.4.06.16.0106-KVK sayılı muktezasında “….3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununun 1/1’inci maddesiyle Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest 
meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuş ve aynı Kanunun 2’nci 
maddesinin 5’inci fıkrasında trampanın iki ayrı teslim olduğu hükme bağlanmıştır.Arsa karşılığı 
inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide 
arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya 
iş yeri teslimidir. Karşılıklı olarak gerçekleşen bu teslimlerin her birinin katma değer vergisi 
karşısındaki durumu ise aşağıdaki gibidir. 

1- Arsa Sahibi Tarafından Müteahhide Arsa Teslimi : 

Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve sürekli bir 
faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri  karşılığı müteahhide yapılan bu arsa teslimi 
katma değer vergisine tabiidir. 

Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet olarak 
arsasını daire veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde vergi uygulanmayacaktır.…” denilmiştir. 
Erişim (http://www.avdb.gov.tr/Mukteza) 27.12.2009  
 
136Dan. 9. D.’nin, 19.02.2007 tarih ve E. 2005/2439, K. 2007/468 sayılı Kararı.(Yaklaşım 
Dergisi,S.185, Mayıs 2008, s.283). 
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değindiğimiz üzere, arsanın sözleşmenin yapıldığı ya da paylaşımın 

kararlaştırıldığı tarihteki rayiç değeridir. 

 

Arsa payının müteahhide devrinde KDV açısından vergiyi doğuran 

olayın gerçekleşme zamanı hakkında genel olarak kabul gören yaklaşım; 

vergiyi doğuran olayın, arsanın başlangıçta tapuda müteahhit adına tescil 

edilmesi halinde arsanın tapuya tescil tarihinde; başlangıçta tapuda herhangi 

devir yapılmamakla birlikte, arsanın müteahhidin fiili kullanımına tahsis edildiği 

hallerde ise, fiili teslim anında gerçekleşeceği yönündedir137. 

 

Bu yaklaşıma bir arsanın herhangi bir kişiye satılması olayında 

katılmamak mümkün değildir. Oysa olayımız basit bir arsa satışı değil, 

sözleşmeye dayanan bir hizmet verilmesi ve bedelinin ödenmesi ilişkisidir. 

Arsa müteahhide bir hizmetin bedelini ödemek için satılmakta yani 

devredilmektedir. Müteahhit bu hizmetin ücretine, ancak taahhüt ettiği inşaat 

işini sözleşmeye uygun olarak tamamlayıp arsa sahibine teslimi ettiği anda hak 

kazanır. Bu tarih aynı zamanda bu hizmetin ücretinin ödenmesi için arsa 

sahibinin müteahhide arsayı sattığı tarihtir.  

 
 

II.MÜTEAHHİDİN VERGİYÜKÜMLÜLÜKLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Kat karşılığı inşaat yapım işlerinde müteahhidin vergilendirilmesinde 

karşılaşılan sorunlar arsa sahibi ile olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Yani 

arsa sahibine inşa ettiği katlardan ve bu katlar karşılığında aldığı arsa 

payından kaynaklanmaktadır. Elde ettiği katların 3. şahıslara satışından dolayı 

vergilendirilmesi açısından pek sorun yaşanmamaktadır. Müteahhidin arsa 

sahibiyle olan ilişkisinden dolayı karşılaşılan sorunları şu şekilde sıralayabiliriz 

 

                                            
137 ÇEÇEN a.g.m.,s.47, DÖLARSLAN a.g.m., s.10, 
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- Müteahhidin gerçekleştirdiği işlemin mahiyeti nedir? 

- Müteahhidin Gelir/Kurumlar Vergisine tabi kazancı nasıl 

hesaplanacak? 

- Bağımsız bölümlerin inşa hizmetine ilişkin gelirin “elde edilme” (vergiyi 

doğuran olayın meydana gelme) tarihi ne zamandır? 

- Müteahhidin KDV açısından durumu nedir? 

- Müteahhidin uhdesinde kalan bağımsız bölümlerin maliyet bedelinin 

tespiti nasıl yapılacak? 

 

 

A.Müteahhidin Gerçekleştirdiği İşlemin Mahiyeti 
 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4.maddesinde “Hizmet, teslim ve 

teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.Bu 

işlemler; bir şeyi yapmak ve işlemek, meydana getirmek, imal etmek, 

onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, 

kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde 

gerçekleşebilir.Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet 

olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim 

hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler.” hükmüne yer verilmiştir. Kanun 

maddesinde hizmet kavramı tanımlanmamış “teslim ve teslim sayılan haller 

ile mal ithalatı dışında kalan işlemler” denilerek kapsamı geniş tutulmuştur. 

Bunun yanında hizmet sayılabilecek işlemlerin; “bir şeyi yapmak ve işlemek, 

meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, 

hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek” 

gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebileceği belirtilmiştir. 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun bu hükmüne göre müteahhitçe 

yapılan inşaat işinin hizmet hizmet sayılabilmesi için arsa sahibi-müteahhit 

arasındaki ilişkinin hukuki ilişkinin önemi yoktur ve bu çerçevede olaya 

baktığımızda müteahhidin arsa sahibine yaptığı inşaat işi bir hizmet ifasıdır. 
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138 

 

Defaatle yenilediğimiz üzere kat karşılığı inşaat yapımı işinde 

müteahhit, arsa sahibinin arsası üzerinde bir inşaat işi yapmakta ve bu işin 

bedelini bu arsanın bir kısmını bu kısma bağlı katlar ile devralarak tahsil 

etmektedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi müessesi olmasaydı müteahhit 

arsa sahibine bu arsayı satın almak için, bu arsanın “rayiç bedeli” yani satın 

alma tarihindeki alım-satım değeri kadar bir ödeme yapacaktı. Müteahhit 

normal şartlarda para ödeyerek satın alacağı bir arsanın bedelini, arsa 

sahibine bir inşaat hizmeti vererek ödemektedir.  

 

Müteahhidin bu hizmet karşılığı aldığı arsanın rayiç bedelinin  arsa 

sahibine verdiği inşaat hizmetinin bedeli olarak kabulü gerekmektedir. Bu 

durumda müteahhide devredilmesi öngörülen arsa payının sözleşmenin 

yapıldığı tarihteki piyasa rayici (yani normal alım satıma konu olabilecek 

değeri) arsa sahibi açısından arsanın devir bedeline, müteahhit açısından ise 

arsa sahibine bırakacağı bağımsız bölümlerin inşaat hizmetinin ücretine 

tekabül edecektir. 

Vergi İdaresinin konuya yaklaşımında da aslında müteahhidin vergiye 

tabi bir bağımsız bölüm satısı neticesi çıkmaktadır. Ancak, İdarenin konuyu 

bağladığı neticeler birbiriyle uyumsuzdur. Nitekim, verilen bazı muktezalarda 

satış hasılatı, arsa sahibine teslim edilen bağımsız bölümlerin emsal bedeline 

bazı muktezalarda ise, bu bağımsız bölümlerin inşaat maliyetine 

bağlanmaktadır ki, biz bu yaklaşımın yanlış olduğu kanaatindeyiz. 

 

 

 

                                            
138  Şaban IŞIK, Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Yapısı ve Bu 
Kapsamda KDV. Yükümlülüğü, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi 1 Şubat 2001, S.337, s.31 
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B.Müteahhidin Gelir/Kurumlar Vergisine Tabi Kazancının 

Hesaplanması 
 

 

Müteahhidin arsa sahibine vermiş olduğu bağımsız bölüm inşaatı 

hizmeti nedeniyle elde ettiği kazancın safi tutarı; müteahhidin inşaat işi karşılığı 

aldığı arsa payının rayiç bedelinden bu hizmete ilişkin oluşan maliyetler 

indirilmek suretiyle tespit edilir. Arsa sahibine teslim edilen bağımsız 

bölümlerin maliyet bedelinin, sadece bu bağımsız bölümler için yapılan inşaat 

maliyetlerinden oluşacağı tabidir. Hizmetin bedelinin yani arsanın rayiç 

değerinin tespiti açısından yukarıda arsa sahibi açısından yapılan belirleme 

burada da geçerli olacaktır. 

 

Arsanın rayiç değeri ile arsa sahibine verilen bağımsız bölümler için 

yapılan masraf arasındaki müspet fark verginin matrahını oluşturacaktır. 

 

 

C. Bağımsız Bölümlerin İnşa Hizmetine İlişkin Gelirin “Elde Edilme” 

(Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelme) Tarihi 
 

Müteahhidin arsa sahibine vermiş olduğu inşaat hizmetine ilişkin 

gelirinin eldeedilme zamanı yani ticari faaliyet icra eden müteahhit açısından 

gelirin “tahakkuk” tarihi; inşaatın tamamlanarak arsa sahibine teslim edildiği 

tarihtir. Doktrinde ortaya konulan inşaatın teslim tarihinin, inşaatın tamamlanıp 

yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarih olduğu139 yaklaşımına biz de 

katılıyoruz. 

 

İnşaat devam ederken, ücretin kısmen ya da tamamen ödenmesi (arsa 

payının devri), yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle,  müteahhit açısından da 

gelirin elde edilmiş olduğu anlamına gelmeyeceği kanaatindeyiz. Zaten inşaat 

                                            
139  ÇEÇEN a.g.m., s.52, DÖLARSLAN a.g.m.,  s.10 
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tamamlanmadığı müddetçe maliyet kesinleşmediğinden, safi kazancın tespiti 

de mümkün değildir. 

 

 

D. Müteahhidin KDV Açısından Durumu 
 

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhidin vergilendirilmesinde 

müteahhidin bu sözleşeme nedeniyle yaptığı işlerin KDV tabi olup olmayacağı 

hususu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Müteahhidin arsa sahibine bir mal tesliminde değil inşaat işi şeklinde bir 

hizmet ifasında bulunduğu140 görüşüne katılmaktayız. Müteahhidin bu işteki 

genel durumu yukarıda açıklandığından burada tekrar üzerinde durmayacağız. 

Yapılan inşaat hizmetinin de ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi 

gerektiğinden bu hizmetin KDV’ne tabi olduğu kanaatini taşımaktayız. 

 

Öte yandanDanıştay’ın“..bir kişinin kat edinme karşılığında arsasını 

müteahhide vermesi ve inşa edilen binadan kat sahibi olması olayı, hukuki 

açıdan bir çok işlemi içeren ve arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik, 

Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanmasını da gerektiren, tamamen 

kendine özgü (suigeneris) bir hukuki muamele olarak nitelendirilebilir. 

Varsayıma ve benzetmeye dayanılarak yapılan bir vergilendirme ise, verginin 

kanunilik ilkesi ile bağdaşmaz.Bu durumda yükümlü adi ortaklık 

tarafından arsa karşılığı inşa edilen binadan arsa sahibine yapılan 

bağımsız bölümlerin teslimlerini katma değer vergisine tabi tutma 

olanağı bulunmamaktadır” şeklinde verdiği kararda yer alan“Varsayıma 

ve benzetmeye dayanılarak yapılan bir vergilendirme ise, verginin kanunilik 

                                            
140  SARI, a.g.m., s.31 
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ilkesi ile bağdaşmaz.141” gerekçesinin göz ardı edilmeyerek bu konuda yasal 

bir düzenleme yapılması gerektiğine de inanmaktayız.  

 

Müteahhidin arsa sahibine vermiş olduğu inşaat hizmetinin bedeli, 

arsanın bir kısmının devriyle ödenmektedir. Bu hizmet karşılığı tahsil edilen 

bedel, bu hizmet karşılığında arsa sahibinden alınan “mal” niteliğinde olan 

arsadır. Dolayısıyla müteahhidin inşaat hizmetinin karşılığı olarak verilen bu 

malın değeri de müteahhidin KDV matrahını teşkil etmektedir. Bu malın 

parasal karşılığı yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle arsa payının sözleşmenin 

yapıldığı tarihteki rayiç bedelidir. Bu tutar müteahhidin gelir/kurumlar vergisine 

tabi kazancının tespitinde hasılat olarak dikkate alındığı gibi, aynı zamanda bu 

hizmetin KDV matrahını teşkil eder. 

 

Bu hizmet ifasında müteahhit açısından KDV’ni doğuran olay inşaatın 

tamamlanarak arsa sahibine teslim edildiği anda gerçekleşir.  

 

Müteahhidin yaptığı işin hizmet ifası olarak kabul edilmesininşuan ki 

mevzuata göre önemli bir sonucu daha vardır. Müteahhidin arsa sahibine 

vermiş olduğu “inşaat hizmet”i genel oranda KDV’ye tabi olacaktır yani  %18.  

 

Müteahhidin bu işi arsa sahibine bir “bağımsız bölüm teslimi” olarak 

kabul edilse idi ve teslim edilen konutunda net alanı 150 m2'nin altında olsa idi 

bu tür konut teslimleri için uygulanan %1’lik KDV oranı geçerli olacaktı. Ancak 

bize göre arsa sahibine teslim edilen kat ya da işyeri tüm bağımsız bölümler 

aslında bir hizmet ifası olduğundan metrekaresine bakılmaksızın %18 KDV’ne 

tabidir. 

 

 

                                            
141Dan. 11. D.’nin, 23.02.1999 tarih ve E. 1997/3352, K. 1998/768 sayılı Kararı. Danıştay internet 
sitesi. Erişim (http://www.danistay.gov.tr)18.01.2010 
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E.Müteahhidin Uhdesinde Kalan Bağımsız Bölümlerin 

Maliyet Bedelinin Tespiti 
 

 

Müteahhidin vergilendirilmesi açısından müteahhidin uhdesinde kalan 

bağımsız bölümlerin maliyet bedelinin tespiti önemli bir husus olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu husus özellikle müteahhidin uhdesinde kalan bağımsız 

bölümleri satmasında elde ettiği kazancın vergilendirilmesinde önem arz 

etmektedir. 

 

Müteahhidin kendi uhdesinde kalan bağımsız bölümlerin maliyet bedeli 

bu bağımsız bölümlere tekabül eden arsa maliyeti ve inşaat maliyetinden 

oluşmaktadır. İnşaat maliyeti bellidir. Bu maliyet müteahhidin bu bağımsız 

bölümler için yapmış olduğu inşaat harcamalarının toplamıdır. İnşaat 

maliyetleri; genellikle çimento, kum, çakıl, kapı, pencere, boya, elektrik-su 

tesisatı gibi direkt ve endirekt madde ve malzemeler ile direkt isçilik ve de 

genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.  

 

Müteahhidin uhdesinde kalan bağımsız bölümlere tekabül eden arsanın 

bedeli hakkında; Vergi İdaresinin görüşü müteahhidin arsa sahibine verdiği 

bağımsız bölümlerin inşaat maliyetlerinin toplamı olduğu yönündedir142.  

 

Biz bu görüşe katılmıyoruz. Çünkü müteahhit arsa sahibine bir inşaat 

hizmeti vermekte bu hizmetin ücretini de arsa payı olarak tahsil etmektedir. Bu 

hizmetin bedeli devraldığı arsa payının sözleşme tarihindeki rayiç değeridir. 

Diğer bir deyişle müteahhit bu değerdeki bir hizmeti vererek arsayı satın 

                                            
142 GİB AVDB’nınDEF.0.06.11/KVK-2004-1300sayılı muktezasında “…Buna göre, başkasının 
arsası üzerine inşaat yapanların arsa sahibine vermiş oldukları daire ve dükkanların inşası için yapmış 
oldukları harcamalarla, kendilerine ait daire, kat ve dükkanlar için yapmış oldukları harcamaların 
toplamı inşaat maliyetini verir. Müteahhide ait daire ve dükkanların maliyeti, toplam inşaat 
maliyetinin bu daire ve dükkanlara dağıtımı suretiyle bulunur. İnşaatın toplam maliyetinin arsa 
sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa 
maliyetidir.”denilmiştir. Erişim, (http://www.avdb.gov.tr/Mukteza) 07.02.2010 
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almaktadır. Bu nedenle müteahhidin kendi uhdesinde kalan bağımsız 

bölümlerin arsa maliyeti, bu arsa payının sözleşmenin yapıldığı tarihteki arsa 

payının rayiç değeri olarak kabulü gerektiğini düşünmekteyiz. Nitekim arsa 

sahibinin ticari faaliyet kapsamında işlem yaptığı durumlarda, arsa sahibi, 

müteahhide bu bedel üzerinden arsa payı devir faturası düzenleyecektir. 

Müteahhit de bu tutarı kendisine kalan bağımsız bölümlerin arsa payının 

maliyeti olarak dikkate alacaktır. Müteahhit bu tutar üzerinden aktifleştirdiği 

arsa maliyetine kendi uhdesinde kalan bağımsız bölümler için yapmış olduğu 

inşaat maliyetlerini de eklemek suretiyle toplam maliyeti tespit edecek, bu 

toplam maliyeti kendi uhdesinde kalan bağımsız bölümlere belli dağıtım 

ölçüleri ile (m2 büyüklük gibi) dağıtmak suretiyle her bir bağımsız bölümün 

maliyetini hesaplayacaktır. Üçüncü kişilere yapılan satış bedeli ile bu şekilde 

tespit edilen maliyet bedeli arasındaki fark da bağımsız bölüm satısından elde 

edilen kazancı teşkil edecektir. 
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III. SONUÇ 
 

 

İnşaat sektörü; gerek yurt içinde sağladığı istihdam (özellikle vasıfsız 

elamanlara sağlanan istihdam) gerek yurtdışı inşaatlardan dolayı sağlanan 

döviz girdisiyle Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olduğu herkes tarafından 

kabul edilmektedir.  

 

İnşaat sektörü vergilendirme açısından en çok sorunlar yaşanan 

sektörlerin başında gelmektedir. Oysa diğer sektörlerden daha ziyade inşaat 

sektörünün vergilendirilmesi hususunda araştırmalar yapılıp makaleler 

hazırlandığı da bir gerçektir.  

 

Bununla beraber vergilendirme hususunda sorunların yaşanması 

yadırganacak bir durum da değildir. Çünkü vergi insanların kazançlarından 

kayıp olduğundan normal şartlarda kişiler vergi vermek istemezler. Kişiler 

Gönülsüz insanlardan zorunlu olarak vergi almak elbette sorunlara yol açar. 

Ancak kat karşılığı inşaat sözleşmesinde sözleşme taraflarının elde ettiği 

kazançların vergilendirilmesinde ise durum biraz daha karmaşıktır. Çünkü kat 

karşılığı inşaat işlerinde taraflar (özellikle arsa sahiplerinin) vergi vermek istese 

bile birçok sorunla karşılaşmaları pek muhtemeldir. Vergi yükümlüsü olup 

olmadıkları, verginin matrahı ve vergiyi doğuran olayın tarihi karşılaşmaları 

muhtemel sorunların başında gelmektedir. 

 

Ülkemizde son dönemlerde çeşitli sebeplerden dolayı (arsa fiyatlarının 

aşırı artması, artan konut ihtiyacı vb)  konut ve işyeri inşaatlarının büyük 

kısmını bu sistem içerisine yapılmaktadır. Bu sektörde ciddi rantların olduğu da 

sır değildir. Bu denli önemli bir sektörün vergi kanunlarında yok sayılmış halen 

kanuni bir düzenleme yapılmamıştır.  

 

Vergi İdaresi bu isin vergilendirilmesini, mevcut yasal düzenlemelere 

diğer bir deyişle genel hükümlere dayalı olarak yönlendirme çalışmaktadır. 
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Ancak, bunda da tutarlı bir yaklaşım ortaya koyamamaktadır. Öncelikle, 

sözleşmenin hukuki niteliğini tespitte hata yapmaktadır. Akabinde, olayın 

vergilendirilmesi ile ilgili birçok hususta kendi içerisinde dahi tutarlı bir yaklaşım 

sergileyememektedir. “Trampa”nın vergisel sonuçlarını dahi tam olarak 

işletecek bir mekanizma kuramamıştır. Kaldı ki, kendi içerisinde tutarsız 

olmakla birlikte, zaten genel hükümlerden yola çıkılarak yapılmaya çalışılan 

vergileme de çoğu zaman Danıştay’da kabul görmemektedir. Nitekim, 

Danıştay’ın bu işin KDV’ne tabi olmadığını belirten görüsünde ileri sürdüğü 

gerekçelerden birisi de; bu işin KDV’ne tabi olacağı hususunda yasal bir 

düzenlemenin bulunmadığı, genel tebliğle yapılan düzenlemenin Anayasa’nın 

73. maddesindeki vergi ve benzeri yükümlülüklerin kanunla konulacağı, 

değiştirileceği veya kaldırılacağı hükmüne aykırılık teşkil ettiğidir. Dolayısıyla 

arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı isleriyle ilgili yasada bir belirleme 

yapılmadığı müddetçe Danıştay’ın aynı yaklaşımı sergileyeceği 

anlaşılmaktadır. 

 

Bizce de T.C. Anayasası’nın 73/2. maddesinin “Vergi, resim, harç ve 

benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.”hükmü 

varken ve KDV Kanunu ile Gelir/Kurumlar Vergisi Kanunlarında bu konuda 

açık düzenleme yokken; Vergi İdaresi’nin, kat karşılığı inşaat işlerini 1 adet 

tebliğ(oda kısmen alakalı) ve muktezalarla vergilendirmeye çalışması 

“Verginin Kanuniliği İlkesi”ile bağdaşmaz.  

 

Sonuç olarak kat karşılığı inşaat işlerinin vergilendirilmesinde var olan 

belirsizlikleri, yorum farklılıklarını, uygulama hatalarını ve de bunların 

sonucunda mükellefler arasında oluşan adaletsiz ve eşit olmayan 

vergilendirilmelerin ortadan kaldırılması için Yasal düzenlemeler yapılmasının 

gerekli olduğu düşünmekteyiz.  
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Kat karşılığı inşaat işlerinde yasal boşluk olmadığını savunanlar143 bile 

vergi kanunlarında bu konuda düzenleme yapılmasını gerekli görmekteyken 

ve bu husus yıllardan beri konuyla ilgili herkes tarafında çeşitli şekillerde dile 

getirilmekteyken144 bu gereklilik ile ilgili henüz somut bir adımın atılmadığını 

da görmekteyiz. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
143GÜZEL a.g.m.,s.47 
144 Örneğin 1993 yılında yayımlanan bir makalenin sonuç kısmı aynen şöyledir: “..Diğer yandan, arsa 
karşılığı inşaat işlerinden çok büyük kazançlar elde edildiği ve bu alanda elde edilen gelirin 
vergilendirilmesinde bir boşluk veya belirsizlik olduğu bir gerçektir. Kanaatimce kat karşılığı inşaat 
işlerinden elde edilen gelirin ticari kazanç veya arizi ticari kazanç kapsamında olduğu hususu Gelir 
Vergisi Kanunu'nda açıkça yer almalıdır. Yaklaşık 40 yıllık uygulamada; konunun idarenin veya 
yargının yorumlarıyla çözümlenemeyeceği anlaşılmıştır. Danıştay öteden beri verdiği pek çok kararda 
özel inşaat veya kat karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibinin faaliyetini "arsanın veya servetin 
değerlendirilmesi" olarak ele almakta; ticari kazancın oluşumunda devamlılık, ticari amaç ve 
organizasyon unsurlarını aramaktadır. Gelir Vergisi Kanunu ticari kazancın sınırlarını tam olarak 
çizmediği ve unsurlarını tanımlamadığı için sorun bir türlü çözümlenememektedir.  
Bugüne değin kat karşılığı inşaat işlerinde KDV'nin matrahının ne şekilde hesaplanması gerektiği 
konusu bile yeterince açıklığa kavuşturulamamıştır. Konunun idari yorumlara dayanan çözümü yeterli 
ve gerçekçi değildir. Doğru olan çözüm; yargı kararlarının da gözönünde tutulacağı idari veya yasal 
düzenlemelerdir. Umarız, bir çok olayda olduğu gibi, bu sorun da, vergi idaresince Danıştay'ın konuya 
ilişkin kararlan değerlendirilerek kısa sürede çözüme kavuşturulur. Konunun gelir vergisi (ticari 
kazanç) boyutu ise mutlaka yasa ile düzenlenecek önemdedir.” ŞEKER a.g.m., s.67 
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ÖZET 
AKDAŞ Hüseyin, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Sözleşme 

Taraflarının Vergi Yükümlülükleri, Yüksek Lisans Tezi,  ANKARA 2010  

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, inşaat sözleşmelerinin özel bir türüdür. 

Özel bir tür olan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhit, belirlenen 

bağımsız bölümleri yapmayı taahhüt ederken arsa sahibi de, belli arsa 

paylarını devretmeyi taahhüt eder. Müteahhit yönünden inşaat yapma 

yükümlülüğünü, arsa sahibi yönünden tapuda pay geçirme yükümlülüğünü 

içerdiği için, hem inşaat yapma, hem satış vaadi sözleşmelerini bünyesinde 

birleştiren özel bir tiptir. 

Türkiye’deki inşaat sektöründe çok yaygın olmasına rağmen kat karşılığı 

inşaat yapım işlerinin vergilendirilmesi, Türk Vergi Sisteminde pek çok açıdan 

problem yaratan konulardan birisidir. Bu işlerde vergilemenin nasıl yapılacağı 

ile ilgili özel bir yasal düzenleme yoktur. Gelir İdaresinin bu işlerin 

vergilendirilmesinde uygulanacak esasları tüm yönleri ile ortaya 

koyduğukapsamlı bir görüşü de bulunmamaktadır. Bu nedenle bu işlerin 

vergilendirilmesinde, Vergi idaresi ile mükellefler arasında 

uyuşmazlıkçıkmaktadır.Mükellefler genellikle konuyu Yargı Mercilerine 

taşımaktadır. Maalesef Danıştay’ın bu hususta pek çok kararı bulunmasına 

rağmen tam bir içtihat oluşturduğu söylenemez. Sonuç olarak kat karşılığı 

inşaat yapımı işlerinin vergilendirilmesinde bir çok problemli husus mevcuttur. 

Bu çalışmanın amacı da bu problemleri göstererek  çözümlerine katkı 

sağlamaktır. 

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kat karşılığı 

inşaat sözleşmelerinin hukuki durumu irdelenmiştir. Çalışmamızın ikinci 

bölümünde  bu işlerin vergilendirilmesi hususu irdelenmiştir. Uygulamada 

karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için görüş ve önerilerimiz son 

bölümde yer almıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:Sözleşme, İnşaat, Vergi Katma Değer Vergisi, Gelir 

Vergisi 
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ABSTRACK 
 

AKDAŞ Hüseyin, Flat Remuneration Construction Contract and Tax 

Liabilities of the Parties to the Contract, Master Thesis, Ankara 2010 

Flat remuneration construction Contract is a special kind of Building 

Contracts. Concerning with this type of contracts, a contractor promises to 

build separate parts and a land owner promises to turn over land share. Since 

the contract includes obligations of each party, the contractor obliged to 

construct the building, the land owner obliged to title deed in return to share, in 

another way it includes constructions and in return sale promise and these 

conditions make the contract special. 

Although it is a very common in TürkishBuilding’s sector Taxation of flat 

remuneration construction   is one of subjects that create many problems in 

Turkish Tax System. There is not any particular legal regulation for these 

works related with how taxation will be made. Finance Administration does not 

also have an extensive opinion in terms of declaration, which introduces 

principles for taxation of these works in an across the board way. Therefore, 

the taxation of these things, is any conflict between taxpayers and tax 

administration.Taxpayers are generally subject to judicial 

authorities.Unfortunately, the Council of State decision on this matter even 

though there were a lot of case law can not be said a complete. Consequently, 

there are many problematic matters at taxation of flat remuneration 

construction works. The purpose of this study is to contribute to solutions to 

these irritations showing. 

Our study comprises of three parts. In first part, legal status of flat 

remuneration construction   contracts is explicated. In the second part of our 

study, taxation matter of these works is explicated. Problems which  faced in 

practice and our personal opinions and suggestions about solution of these 

problems are specified in last part. 

Key Words:Contract, Construction, Tax Value Added Tax, İncome Tax 

 

 


